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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

กลุ่มกิจการ บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนฟื นฟู กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร
แห่งประเทศไทย

กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ น
ในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที สอง (Asian Bond
Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting
of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)

กองทุน AI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)

กองทุน buy & hold กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จนครบ
กําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม

กองทุน CIS
ต่างประเทศ

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะ
จัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน
infra กองทุน private equity ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน ETF ต่างประเทศ กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน infra รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง
ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้าง
พื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

กองทุน LTF กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

กองทุน property กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

กองทุน UI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited
Investor Mutual Fund)

การลดความเสี ยง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลด
ความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ โครงการจัดการกองทุนรวม

เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

เงินฝากอิสลาม ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบเคียงได้กับ
เงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่
สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ เวลาใด ๆ

ดัชนีกลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์

ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

ตราสารภาครัฐไทย ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้
มีภาระผูกพัน

ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้คํ้าประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

ตราสาร Basel III ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแลสถาบันการเงิน
ของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)

ตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและผู้
เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการ
จัดการซื อขายเป็นประการอื น และผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนั น

ธปท. ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธพ. ธนาคารพาณิชย์

บค. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

บง. บริษัทเงินทุน

บล. บริษัทหลักทรัพย์

บลจ. บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทจดทะเบียน บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ใน SET

บริษัทย่อย บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

บริษัทใหญ่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

แบบ filing แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที  6)

ผู้มีภาระผูกพัน ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คํ้าประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วย
ลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้างมาก มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของ
จํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

ศูนย์ซื อขาย
derivatives

ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

หน่วย CIS หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวม
เพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุน
ส่วนบุคคล

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

หน่วย infra หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื น
ฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

หน่วย property หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

หุ้นกู้ระยะสั น หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

B/E ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

benchmark ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

CIS operator บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

concentration limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

CRA สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที  5

credit derivatives derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี  (credit
event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

credit event เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

credit rating อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

currency risk ความเสี ยงด้าน FX

delta อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญากับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

derivatives สัญญาซื อขายล่วงหน้า

derivatives on 
organized exchange

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

discount rate อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

DW ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

foreign REIT กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

FX อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

GMS ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน
(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

group limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

guarantor rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้คํ้าประกัน

international scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

investment grade credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

IOSCO International Organization of Securities Commissions

IPO การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial Public
Offering)

issue rating อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

market price มูลค่าตามราคาตลาด

MF กองทุนรวม (Mutual Fund)

MMF กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

national scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

NAV มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

net exposure มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Nonretail MF กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ งอยู่ภาย
ใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

notional amount มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

obligation ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

options สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3
แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

OTC derivatives derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

P/N ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

portfolio duration อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

product limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

PVD กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

regulated market ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี

ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

repo ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

retail MF กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

reverse repo ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

SBL ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

securities lending ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

share warrants ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

single entity limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

SIP Specific Investment Products

SN ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

sovereign rating อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

TBMA สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

TSFC บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

TSR ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription
Right)

underlying สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

WFE World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  UOB Smart DividendFocused Equity Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UOBSDF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยกองทุนจะเน้นลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ งบริษัทดังกล่าวมีประวัติการจ่ายเงินปันผลที 
สม่ําเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
หลัก

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ไม่ลงทุน

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
กองทุนจะนําเงินลงทุนที ระดมได้ไปเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที มี
ประวัติการจ่ายเงินปันผลที สมํ่าเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต โดยผู้จัดการ
กองทุนจะพิจารณาหลักทรัพย์ที จะลงทุนให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจของประเทศและแนวโน้มการลงทุนของบริษัทเป็นหลัก
ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักโดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ดังนี 
1. ประวัติการจ่ายเงินปันผลในอดีต
2. ผลประกอบการในปัจจุบันและในอนาคต
3. แนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาถึงการลงทุนที มีความมั นคง และ/หรือ มีความผันผวนตํ่า รวมถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ประกอบด้วย ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และกองทุนจะลงทุนโดยมี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือ
เท่ากับ 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยเงินทุนส่วนที เหลือจะนําไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี 
กึ งทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานประกาศกําหนด ทั งนี ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทที ลงทุนไตรมาสละ 1
ครั ง โดยผู้จัดการกองทุนจะนําเสนอผลการพิจารณาให้แก่คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) อย่างไรก็ตาม
หากมีปัจจัยหรือเหตการณ์ที ผู้จัดการกองทุนมีความเห็นว่าอาจเปลี ยนแปลงผลการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้
ออกตราสารอย่างมีนัยสําคัญก่อนรอบการพิจารณา ผู้จัดการกองทุนจะปรับเปลี ยนการลงทุนในหุ้นดังกล่าวให้เหมาะสม และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ข้างต้น

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี 
รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว ซึ งหลักทรัพยหรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) ตราสารหนี ที มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured
Notes) สัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถึงตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non –
investment grade) และตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ทั งนี กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื น บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่างตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าว

ส่วนที  1 : ตราสาร TS (transferable securities) 
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นตามที กําหนดในประกาศ
ทน.87/2558 ภาคผนวก 3 ซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับ
โอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอซึ ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํา
มาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้อง
อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1. 
2.1 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับ
อาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
1.1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.1 
1.2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.2.2 จดทะเบียนซื อขายใน SET 

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) ธนาคารออมสิน
(3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(4) ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(7) ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
(8) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(9) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(10) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (9)

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทย
2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที 
ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือ ที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการ การคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ มากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญา ซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจ หรือ
ดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและ
เป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการ โดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้
เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวันมากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม ตามที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ งบาง
อัตราส่วนการลงทุนหรือทั งหมดจะไม่เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกําหนดไว้ สําหรับอัตราส่วนการลงทุนที เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กรณีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลง
อัตราส่วนการลงทุนนั น บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย รายละเอียดอัตราส่วนการลงทุนมี
ดังต่อไปนี 

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2
หน่วย CIS ตามที ระบุใน ข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

4.3 เสนอขายในประเทศไทย

4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วันที 
ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 

5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออก
ตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการ
เป็นหลักทรัพย์ซื อขายใน SET)

5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ซึ งหุ้น
ของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่ระหว่างดําเนินการ
แก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขายใน SET)

5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 5.1

5.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.4.1 ตราสาร Basel III 
5.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 
5.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
5.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่
วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9
5.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
5.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

5.5 DW ที มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade

5.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment
grade
5.6.1 reverse repo

5.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียน
ซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET 
5.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่
กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

 5.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.2 ที จด
ทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวม
ถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 หน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมีลักษณะ
ตาม 5.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)**

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุก
บริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือ
การเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงินกับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

** หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที 3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)***

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ
ตั วสัญญาใช้เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวม
ถึงสาขาในต่างประเทศของ นิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้
ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั ง
ขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุน ได้รับโอนกรรมสิทธิ มา
จากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities
lending)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี เว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี ย
ตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับMF ที อายุคงเหลือ ≤ 6
เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยน
มือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้อง
ในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุน สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนในตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน เงิน
ฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุ
กองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุน
ใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้องกับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 หน่วย infra หรือหน่วย property ไม่เกิน 20%

4 Reverse repo ไม่เกิน 25%

5 Securities lending ไม่เกิน 25%

6 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่
สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี 
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1 มีลักษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้อ 5 ในส่วนที 
1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา (single entity limit)

6.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment
grade หรือไม่มี credit rating

รวมกัน
ไม่เกิน 15%

*** สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บริษัทจัดการรายเดียวกันต้องมี
จํานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั งหมด
ของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน ตราสาร Basel III และศุ
กูก ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐ
ไทย หรือ ตราสารหนี ภาครัฐ
ต่างประเทศ)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)1

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะ
เวลาบัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออก
ใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงิน
ล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สิน
ทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั น
จะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการทั วไป และในกรณีที ผู้ออก
ตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออก
และเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ใน
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออก
ใหม่และม ีcredit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1.
– 9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

4 หน่วย infra ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที ออก
หน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

 5 หน่วย property ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1)  มีขนาดเล็ก

(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

1 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการ
เงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับ
สากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted
Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น
2 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงาน
ไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่าระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่ วันที เกิด
กรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
ที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถ
แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการ
ต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือ
หน่วยของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 

1. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งก่อนวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1)จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ห้ามมิให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการเพื อขยายวงเงินสําหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์ดัง
กล่าวที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่าง
ประเทศจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด
(3) ในกรณีที มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที มีผู้รับผิดชอบการบริหาร
จัดการกองทุนดังกล่าวเป็นบุคคลที มีความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนรวมตามประกาศที สํานักงาน
ก.ล.ต. กําหนด และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื นใดจากกองทุนรวมฟีดเดอร์หรือผู้ถือหน่วยลงทุนใน
ลักษณะที ซ้ําซ้อนกับกองทุนรวมหรือกองทุนต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบเกี ยวกับความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความจําเป็นในการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนั น ภายใน 30 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(4) ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดัง
กล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที อัตราส่วนการลงทุนเป็นไปตามที กําหนด

2. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) หากบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้
ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ห้ามมิให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนเพิ มเติมใน
ทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด และให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าว
จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการ
โดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท
จัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 
2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัท
จัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ
ก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยประกาศในหนังสือพิมพ์
รายวัน 1 ฉบับ รวมทั งปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทุกแห่ง
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) (จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
เรียบร้อยแล้ว) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูก
ต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน พร้อมหลัก
ฐานตามข้อ 5.2.7 ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ
เงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะ
ผู้ถือหน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสารสําคัญของกองทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี เข้า
กองทุนเปิดนี ตามเงื อนไข วัน เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือ
คําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยลงวันที ตามวันที ที ซื อแต่ไม่เกินวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อต้องขีดคร่อม
เฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ โดยบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีที บริษัท
จัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 บัญชีประเภทออมทรัพย์ของ ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
และบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
หลังจากที บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้
รับหลักฐานการรับชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อหน่วยลงทุนจะ
สมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้เรียกเก็บเงินตาม เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั ง
จ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชี
กองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น ที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็นผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม
นอกจากนี บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได ้(ถ้ามี) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามวิธีการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตข้อ 6.2.2.7 

5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อ
หลังจากที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อ
โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที สั งซื อในวันเดียวกัน และมีมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือไม่เพียงพอต่อ
การจัดสรร บริษัทจะจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยทุกรายเป็นมูลค่าขั นต่ํารายละ 2,000บาท (สองพันบาทถ้วน) บาท(จํานวนเงินดัง
กล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว) ก่อนในลําดับแรก โดยส่วนที เหลือจะจัดสรรให้ตามสัดส่วนมูลค่า
ที สั งซื อหักด้วยมูลค่าขั นตํ่าที ได้ทําการจัดสรรให้แล้ว หากมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือมีไม่เพียงพอที จะจัดสรรให้กับผู้
ถือหน่วยทุกรายตามมูลค่าขั นต่ําที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะทําการจัดสรรมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือที มีอยู่ทั งหมด
ตามสัดส่วนมูลค่าที สั งซื อให้แก่ผู้ถือหน่วย
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่
จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุนเกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อ
ยกเว้นตามข้อ 22(2) (ข.), (ค.), (ง.) และ ข้อ 29(1) แห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที สน.22/2552 เรื องการจัดตั งกองทุนรวมและการเข้าทําสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที  28
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการภายหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจําหน่าย
หน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึงสามสิบห้าราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะยุติการจําหน่ายหน่วยลงทุนและแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสิบห้าวันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน และคืน
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ภายในหนึ งเดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานั นได้อันเนื องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปี นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลานั นให้ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุน
ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วตามวรรคหนึ ง ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วย ลงทุนเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ดําเนินการเป็นประการอื นได้

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ไม่มี

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข). สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ
(ค). สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ)
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

(2) กรณีนิติบุคคล
(ก). สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข). สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(ค). ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง). หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วย ค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุน ดังกล่าวเป็น
ราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และ
การประกาศมูลค่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดําเนินการใน กรณีที 
มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุน ภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.2.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้ว
แต่กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้า
มี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความ
ต่างๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสาร
หรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือวิธี
การอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณา
จัดสรรให้โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการ
จัดสรรตามจํานวนที สั งซื อ

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 ข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้ผู้
ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ลงนามรับรองให้
กับผู้สั งซื อไว้เป็นหลักฐาน

6.2.2.2 ATM 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้อง
ลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบเอทีเอ็มจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์เมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะต้องลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
คําขอใช้บริการ

คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและ
บริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้สั งซื อ หน่วยลงทุนจะไม่
สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคาร
ทางโทรศัพท์นั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.4 ไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัท
จัดการกําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนที ส่งมายังบริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนนั นจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนและบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วย ลงทุนได้โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
นั นได้เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ ทั งนี บริษัทจัดการจะทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนที ได้รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันทําการถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และ
ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.5 INTERNET 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลง
นามในคําขอใชับริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น

6.2.2.6 หักบัญชี
ผู้สนใจสามารถซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตเฉพาะที บริษัทจัดการกําหนด
ได้ที บริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเฉพาะที เปิดให้บริการนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
( 1 ) ในการสั งซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นประจําทุกเดือนในเวลาเดียวกัน ด้วยการให้ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือบัญชี
บัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้เปิดไว้ที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนด้วยจํานวนเงินที เท่ากันในแต่ละงวด
( 2 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการนี สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเพื อขอใช้
บริการ โดยกรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วง
หน้า” ซึ งการให้บริษัทจัดการดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีผลใช้บังคับ และ
ให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนคําสั ง โดยแจ้งไปยังบริษัทจัดการหรือสาขาของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าไว้ตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุในแบบคําขอดังกล่าว
( 3 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื อ บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น และจํานวนเงินที ต้องการสั งซื อซึ งจะ
ต้องไม่ต่ํากว่าครั งละ 1,000 บาท และเพิ มขึ นเป็นจํานวนทวีคูณของ 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินจาก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อและโอนเข้าบัญชีสั งซื อกองทุนเปิดเพื อซื อหน่วยลงทุนทุกเดือน ตามที ผู้สั งซื อ
ได้ระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย ซึ งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ในกรณี
ที วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดบริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในวันทําการ
ถัดไปเพื อซื อหน่วยลงทุนในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น
อนึ งค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที เกี ยวข้องกับการหักบัญชีที เรียกเก็บโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะเป็นภาระ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน
( 4 ) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไข “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน
และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกคําขอยกเลิกการใช้บริการและกรอก “หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
( 5 ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฎอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์
และใช้อ้างอิงได้

6.2.2.7 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบการสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิต
นั น

บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านทางบัตรเครดิตจะยอมรับและผูกพันตามเงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความ
เสี ยงใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ

ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีบัตรเครดิต
เป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุน
ที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.2.8 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.9 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน
เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น ในกรณีที ชําระเงินค่าซื อ
หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงิน ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั ง
จ่าย “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ เพื อเข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์ที บริษัทจัดการเปิด
ไว ้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
หรือ “บัญชีเพื อการสั งซื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน – บลจ. ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จํากัด” เพื อเข้าบัญชีประเภทกระแสราย
วันที บริษัทจัดการเปิดไว้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
หรือ “UOB Asset Management(Thailand)Sub&Red” เพื อเข้าบัญชีกระแสรายวันที บริษัทจัดการเปิดไว้ของธนาคารดังต่อ
ไปนี 
 ธนาคารซิตี แบงก์ เอ็น.เอ สาขากรุงเทพฯ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลังโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อ
หน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิกคําสั งซื อนั น ๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดย
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบลบหนี กับ
บริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 ATM 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากใน
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.3 TELEBANK 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ เรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหัก
เงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 ไปรษณีย์
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในคําสั งซื อหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งให้บริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลง
ทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที ระบุไว้ในคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยชําระเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารหรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ ในกรณีที ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคาร ผู้ถือหน่วยต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.5 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็น
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.6 หักบัญชี
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือ
ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" เท่านั นเพื อซื อหน่วย
ลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหัก
บัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณีใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และ
เงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัท
จัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอม
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.7 บัตรเดรดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชี
บัตรเครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือ
บัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.8 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
เว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
15 วัน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนโดย
ได้พิสูจน์และ/หรือติดตาม เพื อระบุตัวตนของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้วนั นแต่ไม่สามารถระบุได้ ไม่ว่าทางใดทางหนึ งหรือหลาย
ทาง จนเป็นผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคาร
พาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที 
ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และ
เพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อ
พร้อมเงินค่าซื อเต็มจํานวน

ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
จัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระ
ค่าซื อในส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลง
ทะเบียนไปยังที อยู่ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 4 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการ
จัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุนหรือปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีหยุดการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วปรากฏว่าหากขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมจะก่อให้เกิด
ปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าจะไม่สามารถดํารงสัดส่วนตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่
สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน
รวม ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันทําการหยุดการขายหน่วยลงทุน โดยจะติดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

6.2.6.2 กรณีปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการมีสิทธิจะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือกรณีที บริษัทจัดการเกิด
ข้อสงสัยว่าการซื อหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนจะเป็นการฟอกเงิน
(2) กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนรวม หรือก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวม โดยจะ
พิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรือจํานวนเงินของการสั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทุนรวมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบ
ถ้วนชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปต่อไป โดย
หากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อน
เป็นวันทําการถัดไป

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

7.6.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
7.6.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือ
หลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ล่วงหน้าก่อนวันรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 7.7 
ในการขายคืนหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนเป็นจํานวนหน่วยที ต้องการขายคืน ตาม
จํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
นั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 , 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายในห้าวันทําการนับตั งแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน พร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดย
อยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่าง
วันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วย
ลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ
7.6.1.2 ATM 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัทจัดการ
กําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการ
ที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ
อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ยอมรับและ
ผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวม
ถึงการยอมรับความเสี ยงใด ที อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.4 ไปรษณีย์
ยังไม่เปิดให้บริการ
7.6.1.5 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธี
การที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยง
ใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
7.6.1.6 หักบัญชี
ไม่มี
7.6.1.7   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

7.6.1.8 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไป
ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.6.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันรับซื อคืนหน่วยลงทุน
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนในการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีที ได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้
ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์คํานวณราคารับซื อคืน โดย
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.6.3 วันและเวลาที ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทําการในเวลาทําการ โดยจะเปิดรับคําสั งขายคืนตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคาร
พาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น. หากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดได้ ภายในกลุ่มกองทุนเปิดที บริษัทจัดการกําหนด
ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั น การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้
หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง

ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(1) สับเปลี ยนกับกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี
ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมายังกองทุนรวมนี ได้

ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั น โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงกองทุนที สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน พร้อมทั งลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ดังนี 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง (Switch out)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ต้นทาง ตามข้อ 7.6.3 และ 7.7 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง (Switch in) 
(1) ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงที มีการเปิดเสนอขายครั งแรกภายในวันทําการสุดท้ายของ
ช่วงเวลาเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น.
(2) ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลาย
ทาง ตามข้อ 6.2.8 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที 
ได้รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคา
ขายและราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือ
หน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการ
รับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนทั งจํานวน จากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด
ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที จะสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดต้นทางที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับ
เปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน
(4) ในกรณีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นข้อจํากัดจํานวนเงินขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางจากบริษัทจัดการ
(5) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกอง
ทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(5.1) กรณีระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดัง
กล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(5.2) กรณีระบุเป็นจํานวนเงิน

กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวัน
ทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียน
กองทุนสําหรับการสับเปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือ ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนด
ราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น
8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินตามวิธี
การดังนี 
1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์อื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วย ตามวิธีการดังต่อไปนี 
(2.1) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
(2.2) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัท
จัดการจะกําหนดต่อไป
หมายเหตุ: ส่วนต่างระหว่างมูลค่า เท่ากับ มูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน หักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
3. กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับผู้
ถือหน่วยแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วย
4. กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
แทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขาย
คืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมได้ในกรณีดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3)บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่เกิน
10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบ เพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ตามข้อ 22.1.2 ในส่วนข้อผูกพัน

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุด
รับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบ
ถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั น ให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั ง
ซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

11.3 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามข้อ 16.4.2 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อน
หลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดย
พลัน

11.4 ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการ
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
สําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วัน
ทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์
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คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

กลุ่มกิจการ บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนฟื นฟู กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร
แห่งประเทศไทย

กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ น
ในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที สอง (Asian Bond
Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting
of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)

กองทุน AI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)

กองทุน buy & hold กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จนครบ
กําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม

กองทุน CIS
ต่างประเทศ

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะ
จัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน
infra กองทุน private equity ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน ETF ต่างประเทศ กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน infra รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง
ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้าง
พื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

กองทุน LTF กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

กองทุน property กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

กองทุน UI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited
Investor Mutual Fund)

การลดความเสี ยง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลด
ความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ โครงการจัดการกองทุนรวม

เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

เงินฝากอิสลาม ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบเคียงได้กับ
เงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่
สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ เวลาใด ๆ

ดัชนีกลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์

ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

ตราสารภาครัฐไทย ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้
มีภาระผูกพัน

ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้คํ้าประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

ตราสาร Basel III ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแลสถาบันการเงิน
ของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)

ตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและผู้
เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการ
จัดการซื อขายเป็นประการอื น และผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนั น

ธปท. ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธพ. ธนาคารพาณิชย์

บค. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

บง. บริษัทเงินทุน

บล. บริษัทหลักทรัพย์

บลจ. บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทจดทะเบียน บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ใน SET

บริษัทย่อย บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

บริษัทใหญ่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

แบบ filing แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที  6)

ผู้มีภาระผูกพัน ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คํ้าประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วย
ลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้างมาก มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของ
จํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

ศูนย์ซื อขาย
derivatives

ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

หน่วย CIS หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวม
เพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุน
ส่วนบุคคล

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

หน่วย infra หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื น
ฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

หน่วย property หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

หุ้นกู้ระยะสั น หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

B/E ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

benchmark ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

CIS operator บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

concentration limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

CRA สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที  5

credit derivatives derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี  (credit
event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

credit event เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

credit rating อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

currency risk ความเสี ยงด้าน FX

delta อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญากับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

derivatives สัญญาซื อขายล่วงหน้า

derivatives on 
organized exchange

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

discount rate อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

DW ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

foreign REIT กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

FX อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

GMS ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน
(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

group limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

guarantor rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้คํ้าประกัน

international scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

investment grade credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

IOSCO International Organization of Securities Commissions

IPO การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial Public
Offering)

issue rating อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

market price มูลค่าตามราคาตลาด

MF กองทุนรวม (Mutual Fund)

MMF กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

national scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

NAV มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

net exposure มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Nonretail MF กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ งอยู่ภาย
ใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

notional amount มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

obligation ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

options สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3
แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

OTC derivatives derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

P/N ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

portfolio duration อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

product limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

PVD กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

regulated market ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี

ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

repo ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

retail MF กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

reverse repo ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

SBL ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

securities lending ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

share warrants ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

single entity limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

SIP Specific Investment Products

SN ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

sovereign rating อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

TBMA สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

TSFC บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

TSR ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription
Right)

underlying สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

WFE World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  UOB Smart DividendFocused Equity Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UOBSDF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยกองทุนจะเน้นลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ งบริษัทดังกล่าวมีประวัติการจ่ายเงินปันผลที 
สม่ําเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
หลัก

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ไม่ลงทุน

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
กองทุนจะนําเงินลงทุนที ระดมได้ไปเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที มี
ประวัติการจ่ายเงินปันผลที สมํ่าเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต โดยผู้จัดการ
กองทุนจะพิจารณาหลักทรัพย์ที จะลงทุนให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจของประเทศและแนวโน้มการลงทุนของบริษัทเป็นหลัก
ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักโดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ดังนี 
1. ประวัติการจ่ายเงินปันผลในอดีต
2. ผลประกอบการในปัจจุบันและในอนาคต
3. แนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาถึงการลงทุนที มีความมั นคง และ/หรือ มีความผันผวนตํ่า รวมถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ประกอบด้วย ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และกองทุนจะลงทุนโดยมี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือ
เท่ากับ 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยเงินทุนส่วนที เหลือจะนําไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี 
กึ งทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานประกาศกําหนด ทั งนี ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทที ลงทุนไตรมาสละ 1
ครั ง โดยผู้จัดการกองทุนจะนําเสนอผลการพิจารณาให้แก่คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) อย่างไรก็ตาม
หากมีปัจจัยหรือเหตการณ์ที ผู้จัดการกองทุนมีความเห็นว่าอาจเปลี ยนแปลงผลการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้
ออกตราสารอย่างมีนัยสําคัญก่อนรอบการพิจารณา ผู้จัดการกองทุนจะปรับเปลี ยนการลงทุนในหุ้นดังกล่าวให้เหมาะสม และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ข้างต้น

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี 
รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว ซึ งหลักทรัพยหรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) ตราสารหนี ที มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured
Notes) สัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถึงตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non –
investment grade) และตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ทั งนี กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื น บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่างตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าว

ส่วนที  1 : ตราสาร TS (transferable securities) 
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นตามที กําหนดในประกาศ
ทน.87/2558 ภาคผนวก 3 ซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับ
โอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอซึ ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํา
มาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้อง
อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1. 
2.1 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับ
อาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
1.1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.1 
1.2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.2.2 จดทะเบียนซื อขายใน SET 

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) ธนาคารออมสิน
(3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(4) ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(7) ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
(8) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(9) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(10) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (9)

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทย
2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที 
ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือ ที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการ การคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ มากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญา ซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจ หรือ
ดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและ
เป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการ โดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้
เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวันมากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม ตามที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ งบาง
อัตราส่วนการลงทุนหรือทั งหมดจะไม่เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกําหนดไว้ สําหรับอัตราส่วนการลงทุนที เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กรณีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลง
อัตราส่วนการลงทุนนั น บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย รายละเอียดอัตราส่วนการลงทุนมี
ดังต่อไปนี 

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2
หน่วย CIS ตามที ระบุใน ข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

4.3 เสนอขายในประเทศไทย

4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วันที 
ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 

5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออก
ตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการ
เป็นหลักทรัพย์ซื อขายใน SET)

5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ซึ งหุ้น
ของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่ระหว่างดําเนินการ
แก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขายใน SET)

5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 5.1

5.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.4.1 ตราสาร Basel III 
5.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 
5.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
5.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่
วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9
5.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
5.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

5.5 DW ที มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade

5.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment
grade
5.6.1 reverse repo

5.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียน
ซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET 
5.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่
กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

 5.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.2 ที จด
ทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวม
ถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 หน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมีลักษณะ
ตาม 5.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)**

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุก
บริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือ
การเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงินกับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

** หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที 3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)***

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ
ตั วสัญญาใช้เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวม
ถึงสาขาในต่างประเทศของ นิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้
ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั ง
ขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุน ได้รับโอนกรรมสิทธิ มา
จากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities
lending)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี เว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี ย
ตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับMF ที อายุคงเหลือ ≤ 6
เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยน
มือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้อง
ในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุน สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนในตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน เงิน
ฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุ
กองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุน
ใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้องกับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 หน่วย infra หรือหน่วย property ไม่เกิน 20%

4 Reverse repo ไม่เกิน 25%

5 Securities lending ไม่เกิน 25%

6 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่
สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี 
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1 มีลักษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้อ 5 ในส่วนที 
1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา (single entity limit)

6.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment
grade หรือไม่มี credit rating

รวมกัน
ไม่เกิน 15%

*** สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บริษัทจัดการรายเดียวกันต้องมี
จํานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั งหมด
ของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน ตราสาร Basel III และศุ
กูก ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐ
ไทย หรือ ตราสารหนี ภาครัฐ
ต่างประเทศ)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)1

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะ
เวลาบัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออก
ใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงิน
ล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สิน
ทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั น
จะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการทั วไป และในกรณีที ผู้ออก
ตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออก
และเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ใน
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออก
ใหม่และม ีcredit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1.
– 9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

4 หน่วย infra ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที ออก
หน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

 5 หน่วย property ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1)  มีขนาดเล็ก

(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

1 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการ
เงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับ
สากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted
Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น
2 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงาน
ไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่าระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่ วันที เกิด
กรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
ที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถ
แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการ
ต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือ
หน่วยของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 

1. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งก่อนวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1)จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ห้ามมิให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการเพื อขยายวงเงินสําหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์ดัง
กล่าวที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่าง
ประเทศจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด
(3) ในกรณีที มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที มีผู้รับผิดชอบการบริหาร
จัดการกองทุนดังกล่าวเป็นบุคคลที มีความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนรวมตามประกาศที สํานักงาน
ก.ล.ต. กําหนด และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื นใดจากกองทุนรวมฟีดเดอร์หรือผู้ถือหน่วยลงทุนใน
ลักษณะที ซ้ําซ้อนกับกองทุนรวมหรือกองทุนต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบเกี ยวกับความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความจําเป็นในการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนั น ภายใน 30 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(4) ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดัง
กล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที อัตราส่วนการลงทุนเป็นไปตามที กําหนด

2. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) หากบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้
ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ห้ามมิให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนเพิ มเติมใน
ทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด และให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าว
จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการ
โดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท
จัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 
2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัท
จัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ
ก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยประกาศในหนังสือพิมพ์
รายวัน 1 ฉบับ รวมทั งปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทุกแห่ง
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) (จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
เรียบร้อยแล้ว) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูก
ต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน พร้อมหลัก
ฐานตามข้อ 5.2.7 ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ
เงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะ
ผู้ถือหน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสารสําคัญของกองทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี เข้า
กองทุนเปิดนี ตามเงื อนไข วัน เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือ
คําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยลงวันที ตามวันที ที ซื อแต่ไม่เกินวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อต้องขีดคร่อม
เฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ โดยบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีที บริษัท
จัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 บัญชีประเภทออมทรัพย์ของ ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
และบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
หลังจากที บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้
รับหลักฐานการรับชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อหน่วยลงทุนจะ
สมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้เรียกเก็บเงินตาม เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั ง
จ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชี
กองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น ที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็นผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม
นอกจากนี บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได ้(ถ้ามี) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามวิธีการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตข้อ 6.2.2.7 

5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อ
หลังจากที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อ
โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที สั งซื อในวันเดียวกัน และมีมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือไม่เพียงพอต่อ
การจัดสรร บริษัทจะจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยทุกรายเป็นมูลค่าขั นต่ํารายละ 2,000บาท (สองพันบาทถ้วน) บาท(จํานวนเงินดัง
กล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว) ก่อนในลําดับแรก โดยส่วนที เหลือจะจัดสรรให้ตามสัดส่วนมูลค่า
ที สั งซื อหักด้วยมูลค่าขั นตํ่าที ได้ทําการจัดสรรให้แล้ว หากมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือมีไม่เพียงพอที จะจัดสรรให้กับผู้
ถือหน่วยทุกรายตามมูลค่าขั นต่ําที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะทําการจัดสรรมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือที มีอยู่ทั งหมด
ตามสัดส่วนมูลค่าที สั งซื อให้แก่ผู้ถือหน่วย
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่
จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุนเกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อ
ยกเว้นตามข้อ 22(2) (ข.), (ค.), (ง.) และ ข้อ 29(1) แห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที สน.22/2552 เรื องการจัดตั งกองทุนรวมและการเข้าทําสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที  28
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการภายหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจําหน่าย
หน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึงสามสิบห้าราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะยุติการจําหน่ายหน่วยลงทุนและแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสิบห้าวันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน และคืน
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ภายในหนึ งเดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานั นได้อันเนื องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปี นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลานั นให้ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุน
ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วตามวรรคหนึ ง ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วย ลงทุนเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ดําเนินการเป็นประการอื นได้

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ไม่มี

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข). สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ
(ค). สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ)
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

(2) กรณีนิติบุคคล
(ก). สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข). สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(ค). ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง). หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วย ค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุน ดังกล่าวเป็น
ราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และ
การประกาศมูลค่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดําเนินการใน กรณีที 
มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุน ภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.2.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้ว
แต่กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้า
มี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความ
ต่างๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสาร
หรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือวิธี
การอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณา
จัดสรรให้โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการ
จัดสรรตามจํานวนที สั งซื อ

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 ข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้ผู้
ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ลงนามรับรองให้
กับผู้สั งซื อไว้เป็นหลักฐาน

6.2.2.2 ATM 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้อง
ลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบเอทีเอ็มจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์เมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะต้องลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
คําขอใช้บริการ

คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและ
บริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้สั งซื อ หน่วยลงทุนจะไม่
สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคาร
ทางโทรศัพท์นั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.4 ไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัท
จัดการกําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนที ส่งมายังบริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนนั นจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนและบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วย ลงทุนได้โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
นั นได้เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ ทั งนี บริษัทจัดการจะทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนที ได้รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันทําการถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และ
ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.5 INTERNET 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลง
นามในคําขอใชับริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น

6.2.2.6 หักบัญชี
ผู้สนใจสามารถซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตเฉพาะที บริษัทจัดการกําหนด
ได้ที บริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเฉพาะที เปิดให้บริการนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
( 1 ) ในการสั งซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นประจําทุกเดือนในเวลาเดียวกัน ด้วยการให้ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือบัญชี
บัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้เปิดไว้ที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนด้วยจํานวนเงินที เท่ากันในแต่ละงวด
( 2 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการนี สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเพื อขอใช้
บริการ โดยกรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วง
หน้า” ซึ งการให้บริษัทจัดการดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีผลใช้บังคับ และ
ให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนคําสั ง โดยแจ้งไปยังบริษัทจัดการหรือสาขาของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าไว้ตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุในแบบคําขอดังกล่าว
( 3 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื อ บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น และจํานวนเงินที ต้องการสั งซื อซึ งจะ
ต้องไม่ต่ํากว่าครั งละ 1,000 บาท และเพิ มขึ นเป็นจํานวนทวีคูณของ 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินจาก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อและโอนเข้าบัญชีสั งซื อกองทุนเปิดเพื อซื อหน่วยลงทุนทุกเดือน ตามที ผู้สั งซื อ
ได้ระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย ซึ งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ในกรณี
ที วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดบริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในวันทําการ
ถัดไปเพื อซื อหน่วยลงทุนในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น
อนึ งค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที เกี ยวข้องกับการหักบัญชีที เรียกเก็บโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะเป็นภาระ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน
( 4 ) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไข “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน
และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกคําขอยกเลิกการใช้บริการและกรอก “หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
( 5 ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฎอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์
และใช้อ้างอิงได้

6.2.2.7 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบการสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิต
นั น

บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านทางบัตรเครดิตจะยอมรับและผูกพันตามเงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความ
เสี ยงใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ

ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีบัตรเครดิต
เป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุน
ที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.2.8 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.9 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน
เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น ในกรณีที ชําระเงินค่าซื อ
หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงิน ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั ง
จ่าย “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ เพื อเข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์ที บริษัทจัดการเปิด
ไว ้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
หรือ “บัญชีเพื อการสั งซื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน – บลจ. ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จํากัด” เพื อเข้าบัญชีประเภทกระแสราย
วันที บริษัทจัดการเปิดไว้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
หรือ “UOB Asset Management(Thailand)Sub&Red” เพื อเข้าบัญชีกระแสรายวันที บริษัทจัดการเปิดไว้ของธนาคารดังต่อ
ไปนี 
 ธนาคารซิตี แบงก์ เอ็น.เอ สาขากรุงเทพฯ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลังโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อ
หน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิกคําสั งซื อนั น ๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดย
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบลบหนี กับ
บริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 ATM 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากใน
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.3 TELEBANK 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ เรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหัก
เงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 ไปรษณีย์
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในคําสั งซื อหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งให้บริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลง
ทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที ระบุไว้ในคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยชําระเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารหรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ ในกรณีที ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคาร ผู้ถือหน่วยต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.5 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็น
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.6 หักบัญชี
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือ
ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" เท่านั นเพื อซื อหน่วย
ลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหัก
บัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณีใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และ
เงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัท
จัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอม
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.7 บัตรเดรดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชี
บัตรเครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือ
บัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.8 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
เว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
15 วัน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนโดย
ได้พิสูจน์และ/หรือติดตาม เพื อระบุตัวตนของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้วนั นแต่ไม่สามารถระบุได้ ไม่ว่าทางใดทางหนึ งหรือหลาย
ทาง จนเป็นผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคาร
พาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที 
ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และ
เพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อ
พร้อมเงินค่าซื อเต็มจํานวน

ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
จัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระ
ค่าซื อในส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลง
ทะเบียนไปยังที อยู่ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 4 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการ
จัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุนหรือปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีหยุดการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วปรากฏว่าหากขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมจะก่อให้เกิด
ปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าจะไม่สามารถดํารงสัดส่วนตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่
สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน
รวม ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันทําการหยุดการขายหน่วยลงทุน โดยจะติดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

6.2.6.2 กรณีปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการมีสิทธิจะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือกรณีที บริษัทจัดการเกิด
ข้อสงสัยว่าการซื อหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนจะเป็นการฟอกเงิน
(2) กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนรวม หรือก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวม โดยจะ
พิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรือจํานวนเงินของการสั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทุนรวมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบ
ถ้วนชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปต่อไป โดย
หากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อน
เป็นวันทําการถัดไป

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

7.6.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
7.6.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือ
หลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ล่วงหน้าก่อนวันรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 7.7 
ในการขายคืนหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนเป็นจํานวนหน่วยที ต้องการขายคืน ตาม
จํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
นั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 , 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายในห้าวันทําการนับตั งแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน พร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดย
อยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่าง
วันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วย
ลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ
7.6.1.2 ATM 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัทจัดการ
กําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการ
ที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ
อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ยอมรับและ
ผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวม
ถึงการยอมรับความเสี ยงใด ที อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.4 ไปรษณีย์
ยังไม่เปิดให้บริการ
7.6.1.5 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธี
การที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยง
ใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
7.6.1.6 หักบัญชี
ไม่มี
7.6.1.7   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

7.6.1.8 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไป
ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.6.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันรับซื อคืนหน่วยลงทุน
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนในการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีที ได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้
ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์คํานวณราคารับซื อคืน โดย
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.6.3 วันและเวลาที ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทําการในเวลาทําการ โดยจะเปิดรับคําสั งขายคืนตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคาร
พาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น. หากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดได้ ภายในกลุ่มกองทุนเปิดที บริษัทจัดการกําหนด
ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั น การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้
หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง

ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(1) สับเปลี ยนกับกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี
ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมายังกองทุนรวมนี ได้

ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั น โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงกองทุนที สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน พร้อมทั งลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ดังนี 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง (Switch out)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ต้นทาง ตามข้อ 7.6.3 และ 7.7 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง (Switch in) 
(1) ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงที มีการเปิดเสนอขายครั งแรกภายในวันทําการสุดท้ายของ
ช่วงเวลาเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น.
(2) ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลาย
ทาง ตามข้อ 6.2.8 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที 
ได้รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคา
ขายและราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือ
หน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการ
รับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนทั งจํานวน จากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด
ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที จะสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดต้นทางที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับ
เปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน
(4) ในกรณีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นข้อจํากัดจํานวนเงินขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางจากบริษัทจัดการ
(5) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกอง
ทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(5.1) กรณีระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดัง
กล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(5.2) กรณีระบุเป็นจํานวนเงิน

กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวัน
ทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียน
กองทุนสําหรับการสับเปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือ ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนด
ราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น
8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินตามวิธี
การดังนี 
1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์อื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วย ตามวิธีการดังต่อไปนี 
(2.1) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
(2.2) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัท
จัดการจะกําหนดต่อไป
หมายเหตุ: ส่วนต่างระหว่างมูลค่า เท่ากับ มูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน หักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
3. กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับผู้
ถือหน่วยแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วย
4. กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
แทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขาย
คืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมได้ในกรณีดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3)บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่เกิน
10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบ เพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ตามข้อ 22.1.2 ในส่วนข้อผูกพัน

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุด
รับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบ
ถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั น ให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั ง
ซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

11.3 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามข้อ 16.4.2 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อน
หลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดย
พลัน

11.4 ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการ
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
สําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วัน
ทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์
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คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

กลุ่มกิจการ บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนฟื นฟู กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร
แห่งประเทศไทย

กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ น
ในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที สอง (Asian Bond
Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting
of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)

กองทุน AI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)

กองทุน buy & hold กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จนครบ
กําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม

กองทุน CIS
ต่างประเทศ

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะ
จัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน
infra กองทุน private equity ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน ETF ต่างประเทศ กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน infra รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง
ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้าง
พื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

กองทุน LTF กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

กองทุน property กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

กองทุน UI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited
Investor Mutual Fund)

การลดความเสี ยง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลด
ความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ โครงการจัดการกองทุนรวม

เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

เงินฝากอิสลาม ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบเคียงได้กับ
เงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่
สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ เวลาใด ๆ

ดัชนีกลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์

ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

ตราสารภาครัฐไทย ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้
มีภาระผูกพัน

ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้คํ้าประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

ตราสาร Basel III ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแลสถาบันการเงิน
ของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)

ตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและผู้
เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการ
จัดการซื อขายเป็นประการอื น และผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนั น

ธปท. ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธพ. ธนาคารพาณิชย์

บค. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

บง. บริษัทเงินทุน

บล. บริษัทหลักทรัพย์

บลจ. บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทจดทะเบียน บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ใน SET

บริษัทย่อย บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

บริษัทใหญ่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

แบบ filing แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที  6)

ผู้มีภาระผูกพัน ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คํ้าประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วย
ลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้างมาก มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของ
จํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

ศูนย์ซื อขาย
derivatives

ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

หน่วย CIS หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวม
เพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุน
ส่วนบุคคล

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

หน่วย infra หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื น
ฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

หน่วย property หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

หุ้นกู้ระยะสั น หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

B/E ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

benchmark ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

CIS operator บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

concentration limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

CRA สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที  5

credit derivatives derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี  (credit
event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

credit event เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

credit rating อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

currency risk ความเสี ยงด้าน FX

delta อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญากับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

derivatives สัญญาซื อขายล่วงหน้า

derivatives on 
organized exchange

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

discount rate อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

DW ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

foreign REIT กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

FX อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

GMS ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน
(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

group limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

guarantor rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้คํ้าประกัน

international scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

investment grade credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

IOSCO International Organization of Securities Commissions

IPO การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial Public
Offering)

issue rating อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

market price มูลค่าตามราคาตลาด

MF กองทุนรวม (Mutual Fund)

MMF กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

national scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

NAV มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

net exposure มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Nonretail MF กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ งอยู่ภาย
ใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

notional amount มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

obligation ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

options สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3
แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

OTC derivatives derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

P/N ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

portfolio duration อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

product limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

PVD กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

regulated market ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี

ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

repo ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

retail MF กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

reverse repo ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

SBL ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

securities lending ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

share warrants ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

single entity limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

SIP Specific Investment Products

SN ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

sovereign rating อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

TBMA สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

TSFC บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

TSR ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription
Right)

underlying สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

WFE World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  UOB Smart DividendFocused Equity Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UOBSDF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยกองทุนจะเน้นลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ งบริษัทดังกล่าวมีประวัติการจ่ายเงินปันผลที 
สม่ําเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
หลัก

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ไม่ลงทุน

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
กองทุนจะนําเงินลงทุนที ระดมได้ไปเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที มี
ประวัติการจ่ายเงินปันผลที สมํ่าเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต โดยผู้จัดการ
กองทุนจะพิจารณาหลักทรัพย์ที จะลงทุนให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจของประเทศและแนวโน้มการลงทุนของบริษัทเป็นหลัก
ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักโดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ดังนี 
1. ประวัติการจ่ายเงินปันผลในอดีต
2. ผลประกอบการในปัจจุบันและในอนาคต
3. แนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาถึงการลงทุนที มีความมั นคง และ/หรือ มีความผันผวนตํ่า รวมถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ประกอบด้วย ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และกองทุนจะลงทุนโดยมี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือ
เท่ากับ 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยเงินทุนส่วนที เหลือจะนําไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี 
กึ งทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานประกาศกําหนด ทั งนี ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทที ลงทุนไตรมาสละ 1
ครั ง โดยผู้จัดการกองทุนจะนําเสนอผลการพิจารณาให้แก่คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) อย่างไรก็ตาม
หากมีปัจจัยหรือเหตการณ์ที ผู้จัดการกองทุนมีความเห็นว่าอาจเปลี ยนแปลงผลการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้
ออกตราสารอย่างมีนัยสําคัญก่อนรอบการพิจารณา ผู้จัดการกองทุนจะปรับเปลี ยนการลงทุนในหุ้นดังกล่าวให้เหมาะสม และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ข้างต้น

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี 
รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว ซึ งหลักทรัพยหรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) ตราสารหนี ที มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured
Notes) สัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถึงตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non –
investment grade) และตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ทั งนี กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื น บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่างตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าว

ส่วนที  1 : ตราสาร TS (transferable securities) 
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นตามที กําหนดในประกาศ
ทน.87/2558 ภาคผนวก 3 ซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับ
โอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอซึ ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํา
มาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้อง
อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1. 
2.1 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับ
อาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
1.1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.1 
1.2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.2.2 จดทะเบียนซื อขายใน SET 

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) ธนาคารออมสิน
(3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(4) ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(7) ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
(8) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(9) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(10) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (9)

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทย
2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที 
ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือ ที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการ การคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ มากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญา ซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจ หรือ
ดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและ
เป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการ โดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้
เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวันมากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม ตามที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ งบาง
อัตราส่วนการลงทุนหรือทั งหมดจะไม่เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกําหนดไว้ สําหรับอัตราส่วนการลงทุนที เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กรณีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลง
อัตราส่วนการลงทุนนั น บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย รายละเอียดอัตราส่วนการลงทุนมี
ดังต่อไปนี 

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2
หน่วย CIS ตามที ระบุใน ข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

4.3 เสนอขายในประเทศไทย

4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วันที 
ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 

5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออก
ตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการ
เป็นหลักทรัพย์ซื อขายใน SET)

5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ซึ งหุ้น
ของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่ระหว่างดําเนินการ
แก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขายใน SET)

5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 5.1

5.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.4.1 ตราสาร Basel III 
5.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 
5.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
5.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่
วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9
5.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
5.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

5.5 DW ที มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade

5.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment
grade
5.6.1 reverse repo

5.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียน
ซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET 
5.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่
กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

 5.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.2 ที จด
ทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวม
ถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 หน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมีลักษณะ
ตาม 5.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)**

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุก
บริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือ
การเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงินกับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

** หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที 3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)***

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ
ตั วสัญญาใช้เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวม
ถึงสาขาในต่างประเทศของ นิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้
ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั ง
ขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุน ได้รับโอนกรรมสิทธิ มา
จากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities
lending)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี เว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี ย
ตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับMF ที อายุคงเหลือ ≤ 6
เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยน
มือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้อง
ในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุน สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนในตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน เงิน
ฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุ
กองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุน
ใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้องกับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 หน่วย infra หรือหน่วย property ไม่เกิน 20%

4 Reverse repo ไม่เกิน 25%

5 Securities lending ไม่เกิน 25%

6 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่
สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี 
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1 มีลักษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้อ 5 ในส่วนที 
1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา (single entity limit)

6.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment
grade หรือไม่มี credit rating

รวมกัน
ไม่เกิน 15%

*** สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บริษัทจัดการรายเดียวกันต้องมี
จํานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั งหมด
ของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน ตราสาร Basel III และศุ
กูก ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐ
ไทย หรือ ตราสารหนี ภาครัฐ
ต่างประเทศ)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)1

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะ
เวลาบัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออก
ใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงิน
ล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สิน
ทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั น
จะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการทั วไป และในกรณีที ผู้ออก
ตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออก
และเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ใน
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออก
ใหม่และม ีcredit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1.
– 9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

4 หน่วย infra ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที ออก
หน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

 5 หน่วย property ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1)  มีขนาดเล็ก

(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

1 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการ
เงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับ
สากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted
Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น
2 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงาน
ไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่าระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่ วันที เกิด
กรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
ที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถ
แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการ
ต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือ
หน่วยของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 

1. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งก่อนวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1)จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ห้ามมิให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการเพื อขยายวงเงินสําหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์ดัง
กล่าวที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่าง
ประเทศจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด
(3) ในกรณีที มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที มีผู้รับผิดชอบการบริหาร
จัดการกองทุนดังกล่าวเป็นบุคคลที มีความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนรวมตามประกาศที สํานักงาน
ก.ล.ต. กําหนด และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื นใดจากกองทุนรวมฟีดเดอร์หรือผู้ถือหน่วยลงทุนใน
ลักษณะที ซ้ําซ้อนกับกองทุนรวมหรือกองทุนต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบเกี ยวกับความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความจําเป็นในการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนั น ภายใน 30 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(4) ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดัง
กล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที อัตราส่วนการลงทุนเป็นไปตามที กําหนด

2. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) หากบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้
ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ห้ามมิให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนเพิ มเติมใน
ทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด และให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าว
จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการ
โดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท
จัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 
2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัท
จัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ
ก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยประกาศในหนังสือพิมพ์
รายวัน 1 ฉบับ รวมทั งปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทุกแห่ง
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) (จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
เรียบร้อยแล้ว) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูก
ต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน พร้อมหลัก
ฐานตามข้อ 5.2.7 ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ
เงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะ
ผู้ถือหน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสารสําคัญของกองทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี เข้า
กองทุนเปิดนี ตามเงื อนไข วัน เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือ
คําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยลงวันที ตามวันที ที ซื อแต่ไม่เกินวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อต้องขีดคร่อม
เฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ โดยบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีที บริษัท
จัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 บัญชีประเภทออมทรัพย์ของ ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
และบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
หลังจากที บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้
รับหลักฐานการรับชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อหน่วยลงทุนจะ
สมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้เรียกเก็บเงินตาม เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั ง
จ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชี
กองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น ที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็นผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม
นอกจากนี บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได ้(ถ้ามี) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามวิธีการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตข้อ 6.2.2.7 

5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อ
หลังจากที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อ
โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที สั งซื อในวันเดียวกัน และมีมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือไม่เพียงพอต่อ
การจัดสรร บริษัทจะจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยทุกรายเป็นมูลค่าขั นต่ํารายละ 2,000บาท (สองพันบาทถ้วน) บาท(จํานวนเงินดัง
กล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว) ก่อนในลําดับแรก โดยส่วนที เหลือจะจัดสรรให้ตามสัดส่วนมูลค่า
ที สั งซื อหักด้วยมูลค่าขั นตํ่าที ได้ทําการจัดสรรให้แล้ว หากมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือมีไม่เพียงพอที จะจัดสรรให้กับผู้
ถือหน่วยทุกรายตามมูลค่าขั นต่ําที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะทําการจัดสรรมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือที มีอยู่ทั งหมด
ตามสัดส่วนมูลค่าที สั งซื อให้แก่ผู้ถือหน่วย
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่
จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุนเกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อ
ยกเว้นตามข้อ 22(2) (ข.), (ค.), (ง.) และ ข้อ 29(1) แห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที สน.22/2552 เรื องการจัดตั งกองทุนรวมและการเข้าทําสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที  28
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการภายหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจําหน่าย
หน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึงสามสิบห้าราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะยุติการจําหน่ายหน่วยลงทุนและแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสิบห้าวันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน และคืน
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ภายในหนึ งเดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานั นได้อันเนื องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปี นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลานั นให้ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุน
ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วตามวรรคหนึ ง ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วย ลงทุนเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ดําเนินการเป็นประการอื นได้

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ไม่มี

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข). สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ
(ค). สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ)
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

(2) กรณีนิติบุคคล
(ก). สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข). สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(ค). ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง). หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วย ค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุน ดังกล่าวเป็น
ราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และ
การประกาศมูลค่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดําเนินการใน กรณีที 
มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุน ภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.2.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้ว
แต่กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้า
มี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความ
ต่างๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสาร
หรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือวิธี
การอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณา
จัดสรรให้โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการ
จัดสรรตามจํานวนที สั งซื อ

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 ข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้ผู้
ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ลงนามรับรองให้
กับผู้สั งซื อไว้เป็นหลักฐาน

6.2.2.2 ATM 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้อง
ลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบเอทีเอ็มจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์เมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะต้องลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
คําขอใช้บริการ

คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและ
บริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้สั งซื อ หน่วยลงทุนจะไม่
สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคาร
ทางโทรศัพท์นั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.4 ไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัท
จัดการกําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนที ส่งมายังบริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนนั นจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนและบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วย ลงทุนได้โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
นั นได้เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ ทั งนี บริษัทจัดการจะทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนที ได้รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันทําการถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และ
ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.5 INTERNET 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลง
นามในคําขอใชับริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น

6.2.2.6 หักบัญชี
ผู้สนใจสามารถซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตเฉพาะที บริษัทจัดการกําหนด
ได้ที บริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเฉพาะที เปิดให้บริการนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
( 1 ) ในการสั งซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นประจําทุกเดือนในเวลาเดียวกัน ด้วยการให้ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือบัญชี
บัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้เปิดไว้ที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนด้วยจํานวนเงินที เท่ากันในแต่ละงวด
( 2 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการนี สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเพื อขอใช้
บริการ โดยกรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วง
หน้า” ซึ งการให้บริษัทจัดการดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีผลใช้บังคับ และ
ให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนคําสั ง โดยแจ้งไปยังบริษัทจัดการหรือสาขาของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าไว้ตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุในแบบคําขอดังกล่าว
( 3 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื อ บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น และจํานวนเงินที ต้องการสั งซื อซึ งจะ
ต้องไม่ต่ํากว่าครั งละ 1,000 บาท และเพิ มขึ นเป็นจํานวนทวีคูณของ 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินจาก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อและโอนเข้าบัญชีสั งซื อกองทุนเปิดเพื อซื อหน่วยลงทุนทุกเดือน ตามที ผู้สั งซื อ
ได้ระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย ซึ งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ในกรณี
ที วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดบริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในวันทําการ
ถัดไปเพื อซื อหน่วยลงทุนในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น
อนึ งค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที เกี ยวข้องกับการหักบัญชีที เรียกเก็บโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะเป็นภาระ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน
( 4 ) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไข “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน
และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกคําขอยกเลิกการใช้บริการและกรอก “หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
( 5 ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฎอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์
และใช้อ้างอิงได้

6.2.2.7 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบการสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิต
นั น

บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านทางบัตรเครดิตจะยอมรับและผูกพันตามเงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความ
เสี ยงใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ

ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีบัตรเครดิต
เป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุน
ที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.2.8 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.9 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน
เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น ในกรณีที ชําระเงินค่าซื อ
หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงิน ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั ง
จ่าย “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ เพื อเข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์ที บริษัทจัดการเปิด
ไว ้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
หรือ “บัญชีเพื อการสั งซื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน – บลจ. ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จํากัด” เพื อเข้าบัญชีประเภทกระแสราย
วันที บริษัทจัดการเปิดไว้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
หรือ “UOB Asset Management(Thailand)Sub&Red” เพื อเข้าบัญชีกระแสรายวันที บริษัทจัดการเปิดไว้ของธนาคารดังต่อ
ไปนี 
 ธนาคารซิตี แบงก์ เอ็น.เอ สาขากรุงเทพฯ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลังโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อ
หน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิกคําสั งซื อนั น ๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดย
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบลบหนี กับ
บริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 ATM 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากใน
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.3 TELEBANK 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ เรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหัก
เงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 ไปรษณีย์
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในคําสั งซื อหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งให้บริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลง
ทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที ระบุไว้ในคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยชําระเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารหรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ ในกรณีที ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคาร ผู้ถือหน่วยต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.5 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็น
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.6 หักบัญชี
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือ
ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" เท่านั นเพื อซื อหน่วย
ลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหัก
บัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณีใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และ
เงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัท
จัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอม
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.7 บัตรเดรดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชี
บัตรเครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือ
บัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.8 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
เว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
15 วัน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนโดย
ได้พิสูจน์และ/หรือติดตาม เพื อระบุตัวตนของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้วนั นแต่ไม่สามารถระบุได้ ไม่ว่าทางใดทางหนึ งหรือหลาย
ทาง จนเป็นผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคาร
พาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที 
ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และ
เพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อ
พร้อมเงินค่าซื อเต็มจํานวน

ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
จัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระ
ค่าซื อในส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลง
ทะเบียนไปยังที อยู่ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 4 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการ
จัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุนหรือปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีหยุดการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วปรากฏว่าหากขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมจะก่อให้เกิด
ปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าจะไม่สามารถดํารงสัดส่วนตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่
สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน
รวม ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันทําการหยุดการขายหน่วยลงทุน โดยจะติดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

6.2.6.2 กรณีปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการมีสิทธิจะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือกรณีที บริษัทจัดการเกิด
ข้อสงสัยว่าการซื อหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนจะเป็นการฟอกเงิน
(2) กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนรวม หรือก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวม โดยจะ
พิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรือจํานวนเงินของการสั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทุนรวมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบ
ถ้วนชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปต่อไป โดย
หากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อน
เป็นวันทําการถัดไป

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

7.6.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
7.6.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือ
หลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ล่วงหน้าก่อนวันรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 7.7 
ในการขายคืนหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนเป็นจํานวนหน่วยที ต้องการขายคืน ตาม
จํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
นั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 , 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายในห้าวันทําการนับตั งแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน พร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดย
อยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่าง
วันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วย
ลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ
7.6.1.2 ATM 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัทจัดการ
กําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการ
ที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ
อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ยอมรับและ
ผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวม
ถึงการยอมรับความเสี ยงใด ที อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.4 ไปรษณีย์
ยังไม่เปิดให้บริการ
7.6.1.5 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธี
การที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยง
ใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
7.6.1.6 หักบัญชี
ไม่มี
7.6.1.7   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

7.6.1.8 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไป
ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.6.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันรับซื อคืนหน่วยลงทุน
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนในการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีที ได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้
ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์คํานวณราคารับซื อคืน โดย
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.6.3 วันและเวลาที ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทําการในเวลาทําการ โดยจะเปิดรับคําสั งขายคืนตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคาร
พาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น. หากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดได้ ภายในกลุ่มกองทุนเปิดที บริษัทจัดการกําหนด
ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั น การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้
หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง

ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(1) สับเปลี ยนกับกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี
ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมายังกองทุนรวมนี ได้

ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั น โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงกองทุนที สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน พร้อมทั งลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ดังนี 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง (Switch out)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ต้นทาง ตามข้อ 7.6.3 และ 7.7 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง (Switch in) 
(1) ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงที มีการเปิดเสนอขายครั งแรกภายในวันทําการสุดท้ายของ
ช่วงเวลาเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น.
(2) ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลาย
ทาง ตามข้อ 6.2.8 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที 
ได้รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคา
ขายและราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือ
หน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการ
รับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนทั งจํานวน จากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด
ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที จะสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดต้นทางที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับ
เปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน
(4) ในกรณีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นข้อจํากัดจํานวนเงินขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางจากบริษัทจัดการ
(5) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกอง
ทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(5.1) กรณีระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดัง
กล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(5.2) กรณีระบุเป็นจํานวนเงิน

กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวัน
ทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียน
กองทุนสําหรับการสับเปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือ ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนด
ราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น
8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินตามวิธี
การดังนี 
1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์อื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วย ตามวิธีการดังต่อไปนี 
(2.1) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
(2.2) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัท
จัดการจะกําหนดต่อไป
หมายเหตุ: ส่วนต่างระหว่างมูลค่า เท่ากับ มูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน หักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
3. กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับผู้
ถือหน่วยแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วย
4. กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
แทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขาย
คืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมได้ในกรณีดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3)บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่เกิน
10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบ เพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ตามข้อ 22.1.2 ในส่วนข้อผูกพัน

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุด
รับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบ
ถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั น ให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั ง
ซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

11.3 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามข้อ 16.4.2 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อน
หลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดย
พลัน

11.4 ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการ
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
สําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วัน
ทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์
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คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

กลุ่มกิจการ บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนฟื นฟู กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร
แห่งประเทศไทย

กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ น
ในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที สอง (Asian Bond
Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting
of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)

กองทุน AI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)

กองทุน buy & hold กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จนครบ
กําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม

กองทุน CIS
ต่างประเทศ

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะ
จัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน
infra กองทุน private equity ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน ETF ต่างประเทศ กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน infra รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง
ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้าง
พื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

กองทุน LTF กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

กองทุน property กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

กองทุน UI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited
Investor Mutual Fund)

การลดความเสี ยง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลด
ความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ โครงการจัดการกองทุนรวม

เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

เงินฝากอิสลาม ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบเคียงได้กับ
เงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่
สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ เวลาใด ๆ

ดัชนีกลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์

ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

ตราสารภาครัฐไทย ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้
มีภาระผูกพัน

ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้คํ้าประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

ตราสาร Basel III ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแลสถาบันการเงิน
ของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)

ตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและผู้
เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการ
จัดการซื อขายเป็นประการอื น และผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนั น

ธปท. ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธพ. ธนาคารพาณิชย์

บค. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

บง. บริษัทเงินทุน

บล. บริษัทหลักทรัพย์

บลจ. บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทจดทะเบียน บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ใน SET

บริษัทย่อย บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

บริษัทใหญ่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

แบบ filing แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที  6)

ผู้มีภาระผูกพัน ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คํ้าประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วย
ลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้างมาก มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของ
จํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

ศูนย์ซื อขาย
derivatives

ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

หน่วย CIS หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวม
เพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุน
ส่วนบุคคล

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

หน่วย infra หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื น
ฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

หน่วย property หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

หุ้นกู้ระยะสั น หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

B/E ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

benchmark ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

CIS operator บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

concentration limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

CRA สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที  5

credit derivatives derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี  (credit
event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

credit event เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

credit rating อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

currency risk ความเสี ยงด้าน FX

delta อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญากับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

derivatives สัญญาซื อขายล่วงหน้า

derivatives on 
organized exchange

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

discount rate อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

DW ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

foreign REIT กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

FX อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

GMS ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน
(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

group limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

guarantor rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้คํ้าประกัน

international scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

investment grade credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

IOSCO International Organization of Securities Commissions

IPO การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial Public
Offering)

issue rating อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

market price มูลค่าตามราคาตลาด

MF กองทุนรวม (Mutual Fund)

MMF กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

national scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

NAV มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

net exposure มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Nonretail MF กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ งอยู่ภาย
ใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

notional amount มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

obligation ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

options สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3
แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

OTC derivatives derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

P/N ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

portfolio duration อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

product limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

PVD กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

regulated market ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี

ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

repo ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

retail MF กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

reverse repo ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

SBL ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

securities lending ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

share warrants ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

single entity limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

SIP Specific Investment Products

SN ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

sovereign rating อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

TBMA สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

TSFC บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

TSR ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription
Right)

underlying สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

WFE World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  UOB Smart DividendFocused Equity Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UOBSDF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยกองทุนจะเน้นลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ งบริษัทดังกล่าวมีประวัติการจ่ายเงินปันผลที 
สม่ําเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
หลัก

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ไม่ลงทุน

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
กองทุนจะนําเงินลงทุนที ระดมได้ไปเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที มี
ประวัติการจ่ายเงินปันผลที สมํ่าเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต โดยผู้จัดการ
กองทุนจะพิจารณาหลักทรัพย์ที จะลงทุนให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจของประเทศและแนวโน้มการลงทุนของบริษัทเป็นหลัก
ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักโดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ดังนี 
1. ประวัติการจ่ายเงินปันผลในอดีต
2. ผลประกอบการในปัจจุบันและในอนาคต
3. แนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาถึงการลงทุนที มีความมั นคง และ/หรือ มีความผันผวนตํ่า รวมถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ประกอบด้วย ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และกองทุนจะลงทุนโดยมี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือ
เท่ากับ 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยเงินทุนส่วนที เหลือจะนําไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี 
กึ งทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานประกาศกําหนด ทั งนี ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทที ลงทุนไตรมาสละ 1
ครั ง โดยผู้จัดการกองทุนจะนําเสนอผลการพิจารณาให้แก่คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) อย่างไรก็ตาม
หากมีปัจจัยหรือเหตการณ์ที ผู้จัดการกองทุนมีความเห็นว่าอาจเปลี ยนแปลงผลการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้
ออกตราสารอย่างมีนัยสําคัญก่อนรอบการพิจารณา ผู้จัดการกองทุนจะปรับเปลี ยนการลงทุนในหุ้นดังกล่าวให้เหมาะสม และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ข้างต้น

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี 
รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว ซึ งหลักทรัพยหรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) ตราสารหนี ที มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured
Notes) สัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถึงตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non –
investment grade) และตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ทั งนี กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื น บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่างตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าว

ส่วนที  1 : ตราสาร TS (transferable securities) 
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นตามที กําหนดในประกาศ
ทน.87/2558 ภาคผนวก 3 ซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับ
โอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอซึ ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํา
มาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้อง
อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1. 
2.1 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับ
อาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
1.1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.1 
1.2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.2.2 จดทะเบียนซื อขายใน SET 

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) ธนาคารออมสิน
(3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(4) ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(7) ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
(8) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(9) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(10) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (9)

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทย
2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที 
ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือ ที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการ การคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ มากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญา ซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจ หรือ
ดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและ
เป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการ โดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้
เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวันมากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม ตามที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ งบาง
อัตราส่วนการลงทุนหรือทั งหมดจะไม่เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกําหนดไว้ สําหรับอัตราส่วนการลงทุนที เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กรณีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลง
อัตราส่วนการลงทุนนั น บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย รายละเอียดอัตราส่วนการลงทุนมี
ดังต่อไปนี 

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2
หน่วย CIS ตามที ระบุใน ข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

4.3 เสนอขายในประเทศไทย

4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วันที 
ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 

5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออก
ตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการ
เป็นหลักทรัพย์ซื อขายใน SET)

5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ซึ งหุ้น
ของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่ระหว่างดําเนินการ
แก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขายใน SET)

5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 5.1

5.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.4.1 ตราสาร Basel III 
5.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 
5.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
5.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่
วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9
5.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
5.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

5.5 DW ที มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade

5.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment
grade
5.6.1 reverse repo

5.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียน
ซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET 
5.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่
กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

 5.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.2 ที จด
ทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวม
ถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 หน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมีลักษณะ
ตาม 5.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)**

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุก
บริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือ
การเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงินกับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

** หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที 3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)***

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ
ตั วสัญญาใช้เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวม
ถึงสาขาในต่างประเทศของ นิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้
ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั ง
ขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุน ได้รับโอนกรรมสิทธิ มา
จากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities
lending)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี เว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี ย
ตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับMF ที อายุคงเหลือ ≤ 6
เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยน
มือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้อง
ในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุน สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนในตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน เงิน
ฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุ
กองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุน
ใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้องกับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 หน่วย infra หรือหน่วย property ไม่เกิน 20%

4 Reverse repo ไม่เกิน 25%

5 Securities lending ไม่เกิน 25%

6 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่
สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี 
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1 มีลักษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้อ 5 ในส่วนที 
1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา (single entity limit)

6.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment
grade หรือไม่มี credit rating

รวมกัน
ไม่เกิน 15%

*** สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บริษัทจัดการรายเดียวกันต้องมี
จํานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั งหมด
ของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน ตราสาร Basel III และศุ
กูก ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐ
ไทย หรือ ตราสารหนี ภาครัฐ
ต่างประเทศ)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)1

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะ
เวลาบัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออก
ใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงิน
ล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สิน
ทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั น
จะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการทั วไป และในกรณีที ผู้ออก
ตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออก
และเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ใน
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออก
ใหม่และม ีcredit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1.
– 9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

4 หน่วย infra ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที ออก
หน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

 5 หน่วย property ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1)  มีขนาดเล็ก

(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

1 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการ
เงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับ
สากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted
Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น
2 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงาน
ไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่าระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่ วันที เกิด
กรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
ที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถ
แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการ
ต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือ
หน่วยของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 

1. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งก่อนวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1)จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ห้ามมิให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการเพื อขยายวงเงินสําหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์ดัง
กล่าวที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่าง
ประเทศจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด
(3) ในกรณีที มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที มีผู้รับผิดชอบการบริหาร
จัดการกองทุนดังกล่าวเป็นบุคคลที มีความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนรวมตามประกาศที สํานักงาน
ก.ล.ต. กําหนด และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื นใดจากกองทุนรวมฟีดเดอร์หรือผู้ถือหน่วยลงทุนใน
ลักษณะที ซ้ําซ้อนกับกองทุนรวมหรือกองทุนต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบเกี ยวกับความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความจําเป็นในการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนั น ภายใน 30 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(4) ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดัง
กล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที อัตราส่วนการลงทุนเป็นไปตามที กําหนด

2. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) หากบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้
ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ห้ามมิให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนเพิ มเติมใน
ทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด และให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าว
จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการ
โดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท
จัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 
2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัท
จัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ
ก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยประกาศในหนังสือพิมพ์
รายวัน 1 ฉบับ รวมทั งปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทุกแห่ง
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) (จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
เรียบร้อยแล้ว) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูก
ต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน พร้อมหลัก
ฐานตามข้อ 5.2.7 ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ
เงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะ
ผู้ถือหน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสารสําคัญของกองทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี เข้า
กองทุนเปิดนี ตามเงื อนไข วัน เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือ
คําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยลงวันที ตามวันที ที ซื อแต่ไม่เกินวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อต้องขีดคร่อม
เฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ โดยบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีที บริษัท
จัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 บัญชีประเภทออมทรัพย์ของ ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
และบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
หลังจากที บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้
รับหลักฐานการรับชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อหน่วยลงทุนจะ
สมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้เรียกเก็บเงินตาม เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั ง
จ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชี
กองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น ที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็นผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม
นอกจากนี บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได ้(ถ้ามี) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามวิธีการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตข้อ 6.2.2.7 

5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อ
หลังจากที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อ
โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที สั งซื อในวันเดียวกัน และมีมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือไม่เพียงพอต่อ
การจัดสรร บริษัทจะจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยทุกรายเป็นมูลค่าขั นต่ํารายละ 2,000บาท (สองพันบาทถ้วน) บาท(จํานวนเงินดัง
กล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว) ก่อนในลําดับแรก โดยส่วนที เหลือจะจัดสรรให้ตามสัดส่วนมูลค่า
ที สั งซื อหักด้วยมูลค่าขั นตํ่าที ได้ทําการจัดสรรให้แล้ว หากมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือมีไม่เพียงพอที จะจัดสรรให้กับผู้
ถือหน่วยทุกรายตามมูลค่าขั นต่ําที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะทําการจัดสรรมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือที มีอยู่ทั งหมด
ตามสัดส่วนมูลค่าที สั งซื อให้แก่ผู้ถือหน่วย
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่
จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุนเกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อ
ยกเว้นตามข้อ 22(2) (ข.), (ค.), (ง.) และ ข้อ 29(1) แห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที สน.22/2552 เรื องการจัดตั งกองทุนรวมและการเข้าทําสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที  28
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการภายหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจําหน่าย
หน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึงสามสิบห้าราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะยุติการจําหน่ายหน่วยลงทุนและแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสิบห้าวันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน และคืน
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ภายในหนึ งเดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานั นได้อันเนื องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปี นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลานั นให้ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุน
ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วตามวรรคหนึ ง ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วย ลงทุนเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ดําเนินการเป็นประการอื นได้

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ไม่มี

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข). สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ
(ค). สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ)
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

(2) กรณีนิติบุคคล
(ก). สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข). สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(ค). ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง). หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วย ค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุน ดังกล่าวเป็น
ราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และ
การประกาศมูลค่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดําเนินการใน กรณีที 
มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุน ภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.2.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้ว
แต่กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้า
มี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความ
ต่างๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสาร
หรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือวิธี
การอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณา
จัดสรรให้โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการ
จัดสรรตามจํานวนที สั งซื อ

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 ข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้ผู้
ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ลงนามรับรองให้
กับผู้สั งซื อไว้เป็นหลักฐาน

6.2.2.2 ATM 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้อง
ลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบเอทีเอ็มจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์เมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะต้องลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
คําขอใช้บริการ

คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและ
บริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้สั งซื อ หน่วยลงทุนจะไม่
สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคาร
ทางโทรศัพท์นั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.4 ไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัท
จัดการกําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนที ส่งมายังบริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนนั นจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนและบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วย ลงทุนได้โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
นั นได้เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ ทั งนี บริษัทจัดการจะทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนที ได้รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันทําการถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และ
ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.5 INTERNET 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลง
นามในคําขอใชับริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น

6.2.2.6 หักบัญชี
ผู้สนใจสามารถซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตเฉพาะที บริษัทจัดการกําหนด
ได้ที บริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเฉพาะที เปิดให้บริการนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
( 1 ) ในการสั งซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นประจําทุกเดือนในเวลาเดียวกัน ด้วยการให้ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือบัญชี
บัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้เปิดไว้ที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนด้วยจํานวนเงินที เท่ากันในแต่ละงวด
( 2 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการนี สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเพื อขอใช้
บริการ โดยกรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วง
หน้า” ซึ งการให้บริษัทจัดการดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีผลใช้บังคับ และ
ให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนคําสั ง โดยแจ้งไปยังบริษัทจัดการหรือสาขาของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าไว้ตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุในแบบคําขอดังกล่าว
( 3 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื อ บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น และจํานวนเงินที ต้องการสั งซื อซึ งจะ
ต้องไม่ต่ํากว่าครั งละ 1,000 บาท และเพิ มขึ นเป็นจํานวนทวีคูณของ 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินจาก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อและโอนเข้าบัญชีสั งซื อกองทุนเปิดเพื อซื อหน่วยลงทุนทุกเดือน ตามที ผู้สั งซื อ
ได้ระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย ซึ งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ในกรณี
ที วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดบริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในวันทําการ
ถัดไปเพื อซื อหน่วยลงทุนในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น
อนึ งค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที เกี ยวข้องกับการหักบัญชีที เรียกเก็บโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะเป็นภาระ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน
( 4 ) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไข “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน
และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกคําขอยกเลิกการใช้บริการและกรอก “หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
( 5 ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฎอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์
และใช้อ้างอิงได้

6.2.2.7 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบการสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิต
นั น

บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านทางบัตรเครดิตจะยอมรับและผูกพันตามเงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความ
เสี ยงใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ

ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีบัตรเครดิต
เป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุน
ที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.2.8 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.9 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน
เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น ในกรณีที ชําระเงินค่าซื อ
หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงิน ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั ง
จ่าย “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ เพื อเข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์ที บริษัทจัดการเปิด
ไว ้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
หรือ “บัญชีเพื อการสั งซื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน – บลจ. ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จํากัด” เพื อเข้าบัญชีประเภทกระแสราย
วันที บริษัทจัดการเปิดไว้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
หรือ “UOB Asset Management(Thailand)Sub&Red” เพื อเข้าบัญชีกระแสรายวันที บริษัทจัดการเปิดไว้ของธนาคารดังต่อ
ไปนี 
 ธนาคารซิตี แบงก์ เอ็น.เอ สาขากรุงเทพฯ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลังโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อ
หน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิกคําสั งซื อนั น ๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดย
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบลบหนี กับ
บริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 ATM 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากใน
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.3 TELEBANK 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ เรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหัก
เงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 ไปรษณีย์
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในคําสั งซื อหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งให้บริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลง
ทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที ระบุไว้ในคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยชําระเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารหรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ ในกรณีที ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคาร ผู้ถือหน่วยต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.5 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็น
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.6 หักบัญชี
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือ
ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" เท่านั นเพื อซื อหน่วย
ลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหัก
บัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณีใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และ
เงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัท
จัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอม
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.7 บัตรเดรดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชี
บัตรเครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือ
บัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.8 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
เว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
15 วัน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนโดย
ได้พิสูจน์และ/หรือติดตาม เพื อระบุตัวตนของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้วนั นแต่ไม่สามารถระบุได้ ไม่ว่าทางใดทางหนึ งหรือหลาย
ทาง จนเป็นผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคาร
พาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที 
ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และ
เพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อ
พร้อมเงินค่าซื อเต็มจํานวน

ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
จัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระ
ค่าซื อในส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลง
ทะเบียนไปยังที อยู่ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 4 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการ
จัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุนหรือปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีหยุดการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วปรากฏว่าหากขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมจะก่อให้เกิด
ปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าจะไม่สามารถดํารงสัดส่วนตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่
สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน
รวม ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันทําการหยุดการขายหน่วยลงทุน โดยจะติดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

6.2.6.2 กรณีปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการมีสิทธิจะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือกรณีที บริษัทจัดการเกิด
ข้อสงสัยว่าการซื อหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนจะเป็นการฟอกเงิน
(2) กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนรวม หรือก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวม โดยจะ
พิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรือจํานวนเงินของการสั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทุนรวมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบ
ถ้วนชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปต่อไป โดย
หากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อน
เป็นวันทําการถัดไป

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

7.6.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
7.6.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือ
หลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ล่วงหน้าก่อนวันรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 7.7 
ในการขายคืนหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนเป็นจํานวนหน่วยที ต้องการขายคืน ตาม
จํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
นั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 , 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายในห้าวันทําการนับตั งแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน พร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดย
อยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่าง
วันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วย
ลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ
7.6.1.2 ATM 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัทจัดการ
กําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการ
ที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ
อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ยอมรับและ
ผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวม
ถึงการยอมรับความเสี ยงใด ที อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.4 ไปรษณีย์
ยังไม่เปิดให้บริการ
7.6.1.5 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธี
การที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยง
ใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
7.6.1.6 หักบัญชี
ไม่มี
7.6.1.7   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

7.6.1.8 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไป
ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.6.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันรับซื อคืนหน่วยลงทุน
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนในการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีที ได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้
ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์คํานวณราคารับซื อคืน โดย
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.6.3 วันและเวลาที ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทําการในเวลาทําการ โดยจะเปิดรับคําสั งขายคืนตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคาร
พาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น. หากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดได้ ภายในกลุ่มกองทุนเปิดที บริษัทจัดการกําหนด
ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั น การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้
หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง

ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(1) สับเปลี ยนกับกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี
ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมายังกองทุนรวมนี ได้

ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั น โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงกองทุนที สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน พร้อมทั งลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ดังนี 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง (Switch out)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ต้นทาง ตามข้อ 7.6.3 และ 7.7 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง (Switch in) 
(1) ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงที มีการเปิดเสนอขายครั งแรกภายในวันทําการสุดท้ายของ
ช่วงเวลาเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น.
(2) ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลาย
ทาง ตามข้อ 6.2.8 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที 
ได้รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคา
ขายและราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือ
หน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการ
รับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนทั งจํานวน จากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด
ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที จะสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดต้นทางที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับ
เปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน
(4) ในกรณีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นข้อจํากัดจํานวนเงินขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางจากบริษัทจัดการ
(5) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกอง
ทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(5.1) กรณีระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดัง
กล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(5.2) กรณีระบุเป็นจํานวนเงิน

กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวัน
ทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียน
กองทุนสําหรับการสับเปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือ ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนด
ราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น
8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินตามวิธี
การดังนี 
1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์อื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วย ตามวิธีการดังต่อไปนี 
(2.1) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
(2.2) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัท
จัดการจะกําหนดต่อไป
หมายเหตุ: ส่วนต่างระหว่างมูลค่า เท่ากับ มูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน หักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
3. กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับผู้
ถือหน่วยแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วย
4. กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
แทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขาย
คืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมได้ในกรณีดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3)บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่เกิน
10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบ เพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ตามข้อ 22.1.2 ในส่วนข้อผูกพัน

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุด
รับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบ
ถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั น ให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั ง
ซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

11.3 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามข้อ 16.4.2 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อน
หลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดย
พลัน

11.4 ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการ
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
สําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วัน
ทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์
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คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

กลุ่มกิจการ บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนฟื นฟู กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร
แห่งประเทศไทย

กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ น
ในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที สอง (Asian Bond
Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting
of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)

กองทุน AI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)

กองทุน buy & hold กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จนครบ
กําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม

กองทุน CIS
ต่างประเทศ

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะ
จัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน
infra กองทุน private equity ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน ETF ต่างประเทศ กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน infra รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง
ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้าง
พื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

กองทุน LTF กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

กองทุน property กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

กองทุน UI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited
Investor Mutual Fund)

การลดความเสี ยง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลด
ความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ โครงการจัดการกองทุนรวม

เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

เงินฝากอิสลาม ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบเคียงได้กับ
เงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่
สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ เวลาใด ๆ

ดัชนีกลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์

ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

ตราสารภาครัฐไทย ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้
มีภาระผูกพัน

ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้คํ้าประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

ตราสาร Basel III ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแลสถาบันการเงิน
ของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)

ตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและผู้
เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการ
จัดการซื อขายเป็นประการอื น และผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนั น

ธปท. ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธพ. ธนาคารพาณิชย์

บค. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

บง. บริษัทเงินทุน

บล. บริษัทหลักทรัพย์

บลจ. บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทจดทะเบียน บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ใน SET

บริษัทย่อย บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

บริษัทใหญ่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

แบบ filing แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที  6)

ผู้มีภาระผูกพัน ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คํ้าประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วย
ลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้างมาก มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของ
จํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

ศูนย์ซื อขาย
derivatives

ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

หน่วย CIS หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวม
เพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุน
ส่วนบุคคล

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

หน่วย infra หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื น
ฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

หน่วย property หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

หุ้นกู้ระยะสั น หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

B/E ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

benchmark ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

CIS operator บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

concentration limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

CRA สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที  5

credit derivatives derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี  (credit
event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

credit event เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

credit rating อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

currency risk ความเสี ยงด้าน FX

delta อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญากับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

derivatives สัญญาซื อขายล่วงหน้า

derivatives on 
organized exchange

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

discount rate อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

DW ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

foreign REIT กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

FX อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

GMS ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน
(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

group limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

guarantor rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้คํ้าประกัน

international scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

investment grade credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

IOSCO International Organization of Securities Commissions

IPO การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial Public
Offering)

issue rating อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

market price มูลค่าตามราคาตลาด

MF กองทุนรวม (Mutual Fund)

MMF กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

national scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

NAV มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

net exposure มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Nonretail MF กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ งอยู่ภาย
ใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

notional amount มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

obligation ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

options สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3
แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

OTC derivatives derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

P/N ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

portfolio duration อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

product limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

PVD กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

regulated market ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี

ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

repo ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

retail MF กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

reverse repo ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

SBL ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

securities lending ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

share warrants ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

single entity limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

SIP Specific Investment Products

SN ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

sovereign rating อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

TBMA สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

TSFC บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

TSR ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription
Right)

underlying สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

WFE World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  UOB Smart DividendFocused Equity Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UOBSDF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยกองทุนจะเน้นลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ งบริษัทดังกล่าวมีประวัติการจ่ายเงินปันผลที 
สม่ําเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
หลัก

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ไม่ลงทุน

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
กองทุนจะนําเงินลงทุนที ระดมได้ไปเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที มี
ประวัติการจ่ายเงินปันผลที สมํ่าเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต โดยผู้จัดการ
กองทุนจะพิจารณาหลักทรัพย์ที จะลงทุนให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจของประเทศและแนวโน้มการลงทุนของบริษัทเป็นหลัก
ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักโดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ดังนี 
1. ประวัติการจ่ายเงินปันผลในอดีต
2. ผลประกอบการในปัจจุบันและในอนาคต
3. แนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาถึงการลงทุนที มีความมั นคง และ/หรือ มีความผันผวนตํ่า รวมถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ประกอบด้วย ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และกองทุนจะลงทุนโดยมี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือ
เท่ากับ 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยเงินทุนส่วนที เหลือจะนําไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี 
กึ งทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานประกาศกําหนด ทั งนี ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทที ลงทุนไตรมาสละ 1
ครั ง โดยผู้จัดการกองทุนจะนําเสนอผลการพิจารณาให้แก่คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) อย่างไรก็ตาม
หากมีปัจจัยหรือเหตการณ์ที ผู้จัดการกองทุนมีความเห็นว่าอาจเปลี ยนแปลงผลการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้
ออกตราสารอย่างมีนัยสําคัญก่อนรอบการพิจารณา ผู้จัดการกองทุนจะปรับเปลี ยนการลงทุนในหุ้นดังกล่าวให้เหมาะสม และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ข้างต้น

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี 
รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว ซึ งหลักทรัพยหรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) ตราสารหนี ที มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured
Notes) สัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถึงตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non –
investment grade) และตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ทั งนี กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื น บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่างตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าว

ส่วนที  1 : ตราสาร TS (transferable securities) 
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นตามที กําหนดในประกาศ
ทน.87/2558 ภาคผนวก 3 ซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับ
โอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอซึ ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํา
มาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้อง
อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1. 
2.1 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับ
อาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
1.1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.1 
1.2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.2.2 จดทะเบียนซื อขายใน SET 

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) ธนาคารออมสิน
(3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(4) ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(7) ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
(8) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(9) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(10) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (9)

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทย
2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที 
ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือ ที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการ การคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ มากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญา ซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจ หรือ
ดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและ
เป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการ โดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้
เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวันมากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม ตามที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ งบาง
อัตราส่วนการลงทุนหรือทั งหมดจะไม่เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกําหนดไว้ สําหรับอัตราส่วนการลงทุนที เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กรณีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลง
อัตราส่วนการลงทุนนั น บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย รายละเอียดอัตราส่วนการลงทุนมี
ดังต่อไปนี 

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2
หน่วย CIS ตามที ระบุใน ข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

4.3 เสนอขายในประเทศไทย

4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วันที 
ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 

5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออก
ตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการ
เป็นหลักทรัพย์ซื อขายใน SET)

5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ซึ งหุ้น
ของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่ระหว่างดําเนินการ
แก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขายใน SET)

5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 5.1

5.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.4.1 ตราสาร Basel III 
5.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 
5.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
5.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่
วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9
5.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
5.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

5.5 DW ที มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade

5.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment
grade
5.6.1 reverse repo

5.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียน
ซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET 
5.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่
กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

 5.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.2 ที จด
ทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวม
ถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 หน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมีลักษณะ
ตาม 5.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)**

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุก
บริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือ
การเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงินกับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

** หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที 3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)***

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ
ตั วสัญญาใช้เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวม
ถึงสาขาในต่างประเทศของ นิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้
ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั ง
ขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุน ได้รับโอนกรรมสิทธิ มา
จากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities
lending)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี เว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี ย
ตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับMF ที อายุคงเหลือ ≤ 6
เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยน
มือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้อง
ในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุน สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนในตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน เงิน
ฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุ
กองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุน
ใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้องกับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 หน่วย infra หรือหน่วย property ไม่เกิน 20%

4 Reverse repo ไม่เกิน 25%

5 Securities lending ไม่เกิน 25%

6 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่
สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี 
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1 มีลักษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้อ 5 ในส่วนที 
1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา (single entity limit)

6.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment
grade หรือไม่มี credit rating

รวมกัน
ไม่เกิน 15%

*** สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บริษัทจัดการรายเดียวกันต้องมี
จํานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั งหมด
ของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน ตราสาร Basel III และศุ
กูก ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐ
ไทย หรือ ตราสารหนี ภาครัฐ
ต่างประเทศ)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)1

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะ
เวลาบัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออก
ใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงิน
ล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สิน
ทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั น
จะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการทั วไป และในกรณีที ผู้ออก
ตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออก
และเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ใน
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออก
ใหม่และม ีcredit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1.
– 9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

4 หน่วย infra ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที ออก
หน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

 5 หน่วย property ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1)  มีขนาดเล็ก

(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

1 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการ
เงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับ
สากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted
Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น
2 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงาน
ไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่าระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่ วันที เกิด
กรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
ที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถ
แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการ
ต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือ
หน่วยของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 

1. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งก่อนวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1)จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ห้ามมิให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการเพื อขยายวงเงินสําหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์ดัง
กล่าวที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่าง
ประเทศจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด
(3) ในกรณีที มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที มีผู้รับผิดชอบการบริหาร
จัดการกองทุนดังกล่าวเป็นบุคคลที มีความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนรวมตามประกาศที สํานักงาน
ก.ล.ต. กําหนด และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื นใดจากกองทุนรวมฟีดเดอร์หรือผู้ถือหน่วยลงทุนใน
ลักษณะที ซ้ําซ้อนกับกองทุนรวมหรือกองทุนต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบเกี ยวกับความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความจําเป็นในการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนั น ภายใน 30 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(4) ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดัง
กล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที อัตราส่วนการลงทุนเป็นไปตามที กําหนด

2. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) หากบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้
ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ห้ามมิให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนเพิ มเติมใน
ทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด และให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าว
จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการ
โดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท
จัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 
2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัท
จัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ
ก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยประกาศในหนังสือพิมพ์
รายวัน 1 ฉบับ รวมทั งปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทุกแห่ง
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) (จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
เรียบร้อยแล้ว) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูก
ต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน พร้อมหลัก
ฐานตามข้อ 5.2.7 ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ
เงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะ
ผู้ถือหน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสารสําคัญของกองทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี เข้า
กองทุนเปิดนี ตามเงื อนไข วัน เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือ
คําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยลงวันที ตามวันที ที ซื อแต่ไม่เกินวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อต้องขีดคร่อม
เฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ โดยบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีที บริษัท
จัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 บัญชีประเภทออมทรัพย์ของ ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
และบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
หลังจากที บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้
รับหลักฐานการรับชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อหน่วยลงทุนจะ
สมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้เรียกเก็บเงินตาม เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั ง
จ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชี
กองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น ที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็นผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม
นอกจากนี บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได ้(ถ้ามี) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามวิธีการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตข้อ 6.2.2.7 

5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อ
หลังจากที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อ
โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที สั งซื อในวันเดียวกัน และมีมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือไม่เพียงพอต่อ
การจัดสรร บริษัทจะจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยทุกรายเป็นมูลค่าขั นต่ํารายละ 2,000บาท (สองพันบาทถ้วน) บาท(จํานวนเงินดัง
กล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว) ก่อนในลําดับแรก โดยส่วนที เหลือจะจัดสรรให้ตามสัดส่วนมูลค่า
ที สั งซื อหักด้วยมูลค่าขั นตํ่าที ได้ทําการจัดสรรให้แล้ว หากมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือมีไม่เพียงพอที จะจัดสรรให้กับผู้
ถือหน่วยทุกรายตามมูลค่าขั นต่ําที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะทําการจัดสรรมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือที มีอยู่ทั งหมด
ตามสัดส่วนมูลค่าที สั งซื อให้แก่ผู้ถือหน่วย
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่
จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุนเกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อ
ยกเว้นตามข้อ 22(2) (ข.), (ค.), (ง.) และ ข้อ 29(1) แห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที สน.22/2552 เรื องการจัดตั งกองทุนรวมและการเข้าทําสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที  28
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการภายหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจําหน่าย
หน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึงสามสิบห้าราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะยุติการจําหน่ายหน่วยลงทุนและแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสิบห้าวันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน และคืน
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ภายในหนึ งเดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานั นได้อันเนื องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปี นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลานั นให้ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุน
ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วตามวรรคหนึ ง ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วย ลงทุนเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ดําเนินการเป็นประการอื นได้

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ไม่มี

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข). สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ
(ค). สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ)
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

(2) กรณีนิติบุคคล
(ก). สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข). สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(ค). ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง). หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วย ค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุน ดังกล่าวเป็น
ราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และ
การประกาศมูลค่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดําเนินการใน กรณีที 
มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุน ภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.2.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้ว
แต่กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้า
มี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความ
ต่างๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสาร
หรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือวิธี
การอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณา
จัดสรรให้โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการ
จัดสรรตามจํานวนที สั งซื อ

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 ข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้ผู้
ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ลงนามรับรองให้
กับผู้สั งซื อไว้เป็นหลักฐาน

6.2.2.2 ATM 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้อง
ลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบเอทีเอ็มจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์เมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะต้องลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
คําขอใช้บริการ

คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและ
บริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้สั งซื อ หน่วยลงทุนจะไม่
สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคาร
ทางโทรศัพท์นั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.4 ไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัท
จัดการกําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนที ส่งมายังบริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนนั นจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนและบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วย ลงทุนได้โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
นั นได้เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ ทั งนี บริษัทจัดการจะทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนที ได้รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันทําการถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และ
ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.5 INTERNET 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลง
นามในคําขอใชับริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น

6.2.2.6 หักบัญชี
ผู้สนใจสามารถซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตเฉพาะที บริษัทจัดการกําหนด
ได้ที บริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเฉพาะที เปิดให้บริการนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
( 1 ) ในการสั งซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นประจําทุกเดือนในเวลาเดียวกัน ด้วยการให้ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือบัญชี
บัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้เปิดไว้ที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนด้วยจํานวนเงินที เท่ากันในแต่ละงวด
( 2 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการนี สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเพื อขอใช้
บริการ โดยกรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วง
หน้า” ซึ งการให้บริษัทจัดการดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีผลใช้บังคับ และ
ให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนคําสั ง โดยแจ้งไปยังบริษัทจัดการหรือสาขาของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าไว้ตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุในแบบคําขอดังกล่าว
( 3 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื อ บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น และจํานวนเงินที ต้องการสั งซื อซึ งจะ
ต้องไม่ต่ํากว่าครั งละ 1,000 บาท และเพิ มขึ นเป็นจํานวนทวีคูณของ 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินจาก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อและโอนเข้าบัญชีสั งซื อกองทุนเปิดเพื อซื อหน่วยลงทุนทุกเดือน ตามที ผู้สั งซื อ
ได้ระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย ซึ งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ในกรณี
ที วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดบริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในวันทําการ
ถัดไปเพื อซื อหน่วยลงทุนในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น
อนึ งค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที เกี ยวข้องกับการหักบัญชีที เรียกเก็บโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะเป็นภาระ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน
( 4 ) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไข “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน
และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกคําขอยกเลิกการใช้บริการและกรอก “หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
( 5 ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฎอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์
และใช้อ้างอิงได้

6.2.2.7 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบการสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิต
นั น

บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านทางบัตรเครดิตจะยอมรับและผูกพันตามเงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความ
เสี ยงใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ

ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีบัตรเครดิต
เป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุน
ที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.2.8 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.9 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน
เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น ในกรณีที ชําระเงินค่าซื อ
หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงิน ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั ง
จ่าย “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ เพื อเข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์ที บริษัทจัดการเปิด
ไว ้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
หรือ “บัญชีเพื อการสั งซื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน – บลจ. ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จํากัด” เพื อเข้าบัญชีประเภทกระแสราย
วันที บริษัทจัดการเปิดไว้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
หรือ “UOB Asset Management(Thailand)Sub&Red” เพื อเข้าบัญชีกระแสรายวันที บริษัทจัดการเปิดไว้ของธนาคารดังต่อ
ไปนี 
 ธนาคารซิตี แบงก์ เอ็น.เอ สาขากรุงเทพฯ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลังโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อ
หน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิกคําสั งซื อนั น ๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดย
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบลบหนี กับ
บริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 ATM 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากใน
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.3 TELEBANK 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ เรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหัก
เงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 ไปรษณีย์
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในคําสั งซื อหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งให้บริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลง
ทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที ระบุไว้ในคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยชําระเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารหรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ ในกรณีที ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคาร ผู้ถือหน่วยต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.5 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็น
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.6 หักบัญชี
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือ
ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" เท่านั นเพื อซื อหน่วย
ลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหัก
บัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณีใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และ
เงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัท
จัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอม
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.7 บัตรเดรดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชี
บัตรเครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือ
บัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.8 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
เว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
15 วัน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนโดย
ได้พิสูจน์และ/หรือติดตาม เพื อระบุตัวตนของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้วนั นแต่ไม่สามารถระบุได้ ไม่ว่าทางใดทางหนึ งหรือหลาย
ทาง จนเป็นผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคาร
พาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที 
ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และ
เพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อ
พร้อมเงินค่าซื อเต็มจํานวน

ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
จัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระ
ค่าซื อในส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลง
ทะเบียนไปยังที อยู่ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 4 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการ
จัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุนหรือปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีหยุดการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วปรากฏว่าหากขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมจะก่อให้เกิด
ปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าจะไม่สามารถดํารงสัดส่วนตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่
สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน
รวม ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันทําการหยุดการขายหน่วยลงทุน โดยจะติดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

6.2.6.2 กรณีปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการมีสิทธิจะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือกรณีที บริษัทจัดการเกิด
ข้อสงสัยว่าการซื อหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนจะเป็นการฟอกเงิน
(2) กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนรวม หรือก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวม โดยจะ
พิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรือจํานวนเงินของการสั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทุนรวมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบ
ถ้วนชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปต่อไป โดย
หากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อน
เป็นวันทําการถัดไป

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

7.6.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
7.6.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือ
หลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ล่วงหน้าก่อนวันรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 7.7 
ในการขายคืนหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนเป็นจํานวนหน่วยที ต้องการขายคืน ตาม
จํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
นั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 , 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายในห้าวันทําการนับตั งแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน พร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดย
อยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่าง
วันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วย
ลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ
7.6.1.2 ATM 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัทจัดการ
กําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการ
ที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ
อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ยอมรับและ
ผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวม
ถึงการยอมรับความเสี ยงใด ที อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.4 ไปรษณีย์
ยังไม่เปิดให้บริการ
7.6.1.5 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธี
การที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยง
ใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
7.6.1.6 หักบัญชี
ไม่มี
7.6.1.7   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

7.6.1.8 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไป
ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.6.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันรับซื อคืนหน่วยลงทุน
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนในการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีที ได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้
ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์คํานวณราคารับซื อคืน โดย
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.6.3 วันและเวลาที ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทําการในเวลาทําการ โดยจะเปิดรับคําสั งขายคืนตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคาร
พาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น. หากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดได้ ภายในกลุ่มกองทุนเปิดที บริษัทจัดการกําหนด
ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั น การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้
หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง

ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(1) สับเปลี ยนกับกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี
ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมายังกองทุนรวมนี ได้

ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั น โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงกองทุนที สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน พร้อมทั งลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ดังนี 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง (Switch out)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ต้นทาง ตามข้อ 7.6.3 และ 7.7 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง (Switch in) 
(1) ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงที มีการเปิดเสนอขายครั งแรกภายในวันทําการสุดท้ายของ
ช่วงเวลาเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น.
(2) ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลาย
ทาง ตามข้อ 6.2.8 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที 
ได้รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคา
ขายและราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือ
หน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการ
รับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนทั งจํานวน จากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด
ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที จะสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดต้นทางที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับ
เปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน
(4) ในกรณีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นข้อจํากัดจํานวนเงินขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางจากบริษัทจัดการ
(5) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกอง
ทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(5.1) กรณีระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดัง
กล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(5.2) กรณีระบุเป็นจํานวนเงิน

กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวัน
ทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียน
กองทุนสําหรับการสับเปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือ ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนด
ราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น
8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินตามวิธี
การดังนี 
1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์อื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วย ตามวิธีการดังต่อไปนี 
(2.1) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
(2.2) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัท
จัดการจะกําหนดต่อไป
หมายเหตุ: ส่วนต่างระหว่างมูลค่า เท่ากับ มูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน หักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
3. กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับผู้
ถือหน่วยแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วย
4. กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
แทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขาย
คืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมได้ในกรณีดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3)บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่เกิน
10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบ เพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ตามข้อ 22.1.2 ในส่วนข้อผูกพัน

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุด
รับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบ
ถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั น ให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั ง
ซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

11.3 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามข้อ 16.4.2 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อน
หลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดย
พลัน

11.4 ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการ
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
สําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วัน
ทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์
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คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

กลุ่มกิจการ บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนฟื นฟู กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร
แห่งประเทศไทย

กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ น
ในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที สอง (Asian Bond
Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting
of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)

กองทุน AI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)

กองทุน buy & hold กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จนครบ
กําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม

กองทุน CIS
ต่างประเทศ

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะ
จัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน
infra กองทุน private equity ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน ETF ต่างประเทศ กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน infra รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง
ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้าง
พื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

กองทุน LTF กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

กองทุน property กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

กองทุน UI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited
Investor Mutual Fund)

การลดความเสี ยง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลด
ความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ โครงการจัดการกองทุนรวม

เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

เงินฝากอิสลาม ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบเคียงได้กับ
เงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่
สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ เวลาใด ๆ

ดัชนีกลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์

ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

ตราสารภาครัฐไทย ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้
มีภาระผูกพัน

ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้คํ้าประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

ตราสาร Basel III ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแลสถาบันการเงิน
ของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)

ตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและผู้
เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการ
จัดการซื อขายเป็นประการอื น และผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนั น

ธปท. ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธพ. ธนาคารพาณิชย์

บค. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

บง. บริษัทเงินทุน

บล. บริษัทหลักทรัพย์

บลจ. บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทจดทะเบียน บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ใน SET

บริษัทย่อย บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

บริษัทใหญ่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

แบบ filing แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที  6)

ผู้มีภาระผูกพัน ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คํ้าประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วย
ลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้างมาก มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของ
จํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

ศูนย์ซื อขาย
derivatives

ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

หน่วย CIS หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวม
เพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุน
ส่วนบุคคล

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

หน่วย infra หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื น
ฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

หน่วย property หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

หุ้นกู้ระยะสั น หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

B/E ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

benchmark ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

CIS operator บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

concentration limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

CRA สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที  5

credit derivatives derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี  (credit
event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

credit event เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

credit rating อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

currency risk ความเสี ยงด้าน FX

delta อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญากับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

derivatives สัญญาซื อขายล่วงหน้า

derivatives on 
organized exchange

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

discount rate อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

DW ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

foreign REIT กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

FX อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

GMS ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน
(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

group limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

guarantor rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้คํ้าประกัน

international scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

investment grade credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

IOSCO International Organization of Securities Commissions

IPO การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial Public
Offering)

issue rating อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

market price มูลค่าตามราคาตลาด

MF กองทุนรวม (Mutual Fund)

MMF กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

national scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

NAV มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

net exposure มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Nonretail MF กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ งอยู่ภาย
ใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

notional amount มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

obligation ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

options สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3
แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

OTC derivatives derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

P/N ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

portfolio duration อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

product limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

PVD กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

regulated market ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี

ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

repo ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

retail MF กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

reverse repo ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

SBL ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

securities lending ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

share warrants ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

single entity limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

SIP Specific Investment Products

SN ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

sovereign rating อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

TBMA สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

TSFC บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

TSR ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription
Right)

underlying สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

WFE World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  UOB Smart DividendFocused Equity Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UOBSDF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยกองทุนจะเน้นลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ งบริษัทดังกล่าวมีประวัติการจ่ายเงินปันผลที 
สม่ําเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
หลัก

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ไม่ลงทุน

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
กองทุนจะนําเงินลงทุนที ระดมได้ไปเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที มี
ประวัติการจ่ายเงินปันผลที สมํ่าเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต โดยผู้จัดการ
กองทุนจะพิจารณาหลักทรัพย์ที จะลงทุนให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจของประเทศและแนวโน้มการลงทุนของบริษัทเป็นหลัก
ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักโดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ดังนี 
1. ประวัติการจ่ายเงินปันผลในอดีต
2. ผลประกอบการในปัจจุบันและในอนาคต
3. แนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาถึงการลงทุนที มีความมั นคง และ/หรือ มีความผันผวนตํ่า รวมถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ประกอบด้วย ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และกองทุนจะลงทุนโดยมี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือ
เท่ากับ 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยเงินทุนส่วนที เหลือจะนําไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี 
กึ งทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานประกาศกําหนด ทั งนี ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทที ลงทุนไตรมาสละ 1
ครั ง โดยผู้จัดการกองทุนจะนําเสนอผลการพิจารณาให้แก่คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) อย่างไรก็ตาม
หากมีปัจจัยหรือเหตการณ์ที ผู้จัดการกองทุนมีความเห็นว่าอาจเปลี ยนแปลงผลการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้
ออกตราสารอย่างมีนัยสําคัญก่อนรอบการพิจารณา ผู้จัดการกองทุนจะปรับเปลี ยนการลงทุนในหุ้นดังกล่าวให้เหมาะสม และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ข้างต้น

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี 
รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว ซึ งหลักทรัพยหรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) ตราสารหนี ที มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured
Notes) สัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถึงตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non –
investment grade) และตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ทั งนี กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื น บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่างตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าว

ส่วนที  1 : ตราสาร TS (transferable securities) 
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นตามที กําหนดในประกาศ
ทน.87/2558 ภาคผนวก 3 ซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับ
โอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอซึ ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํา
มาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้อง
อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1. 
2.1 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับ
อาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
1.1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.1 
1.2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.2.2 จดทะเบียนซื อขายใน SET 

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) ธนาคารออมสิน
(3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(4) ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(7) ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
(8) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(9) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(10) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (9)

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทย
2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที 
ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือ ที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการ การคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ มากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญา ซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจ หรือ
ดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและ
เป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการ โดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้
เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวันมากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม ตามที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ งบาง
อัตราส่วนการลงทุนหรือทั งหมดจะไม่เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกําหนดไว้ สําหรับอัตราส่วนการลงทุนที เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กรณีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลง
อัตราส่วนการลงทุนนั น บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย รายละเอียดอัตราส่วนการลงทุนมี
ดังต่อไปนี 

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2
หน่วย CIS ตามที ระบุใน ข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

4.3 เสนอขายในประเทศไทย

4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วันที 
ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 

5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออก
ตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการ
เป็นหลักทรัพย์ซื อขายใน SET)

5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ซึ งหุ้น
ของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่ระหว่างดําเนินการ
แก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขายใน SET)

5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 5.1

5.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.4.1 ตราสาร Basel III 
5.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 
5.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
5.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่
วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9
5.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
5.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

5.5 DW ที มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade

5.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment
grade
5.6.1 reverse repo

5.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียน
ซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET 
5.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่
กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

 5.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.2 ที จด
ทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวม
ถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 หน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมีลักษณะ
ตาม 5.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)**

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุก
บริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือ
การเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงินกับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

** หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที 3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)***

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ
ตั วสัญญาใช้เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวม
ถึงสาขาในต่างประเทศของ นิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้
ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั ง
ขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุน ได้รับโอนกรรมสิทธิ มา
จากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities
lending)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี เว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี ย
ตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับMF ที อายุคงเหลือ ≤ 6
เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยน
มือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้อง
ในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุน สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนในตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน เงิน
ฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุ
กองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุน
ใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้องกับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 หน่วย infra หรือหน่วย property ไม่เกิน 20%

4 Reverse repo ไม่เกิน 25%

5 Securities lending ไม่เกิน 25%

6 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่
สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี 
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1 มีลักษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้อ 5 ในส่วนที 
1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา (single entity limit)

6.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment
grade หรือไม่มี credit rating

รวมกัน
ไม่เกิน 15%

*** สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บริษัทจัดการรายเดียวกันต้องมี
จํานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั งหมด
ของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน ตราสาร Basel III และศุ
กูก ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐ
ไทย หรือ ตราสารหนี ภาครัฐ
ต่างประเทศ)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)1

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะ
เวลาบัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออก
ใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงิน
ล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สิน
ทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั น
จะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการทั วไป และในกรณีที ผู้ออก
ตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออก
และเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ใน
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออก
ใหม่และม ีcredit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1.
– 9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

4 หน่วย infra ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที ออก
หน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

 5 หน่วย property ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1)  มีขนาดเล็ก

(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

1 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการ
เงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับ
สากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted
Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น
2 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงาน
ไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่าระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่ วันที เกิด
กรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
ที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถ
แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการ
ต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือ
หน่วยของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 

1. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งก่อนวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1)จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ห้ามมิให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการเพื อขยายวงเงินสําหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์ดัง
กล่าวที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่าง
ประเทศจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด
(3) ในกรณีที มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที มีผู้รับผิดชอบการบริหาร
จัดการกองทุนดังกล่าวเป็นบุคคลที มีความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนรวมตามประกาศที สํานักงาน
ก.ล.ต. กําหนด และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื นใดจากกองทุนรวมฟีดเดอร์หรือผู้ถือหน่วยลงทุนใน
ลักษณะที ซ้ําซ้อนกับกองทุนรวมหรือกองทุนต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบเกี ยวกับความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความจําเป็นในการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนั น ภายใน 30 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(4) ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดัง
กล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที อัตราส่วนการลงทุนเป็นไปตามที กําหนด

2. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) หากบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้
ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ห้ามมิให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนเพิ มเติมใน
ทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด และให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าว
จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการ
โดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท
จัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 
2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัท
จัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ
ก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยประกาศในหนังสือพิมพ์
รายวัน 1 ฉบับ รวมทั งปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทุกแห่ง
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) (จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
เรียบร้อยแล้ว) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูก
ต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน พร้อมหลัก
ฐานตามข้อ 5.2.7 ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ
เงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะ
ผู้ถือหน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสารสําคัญของกองทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี เข้า
กองทุนเปิดนี ตามเงื อนไข วัน เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือ
คําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยลงวันที ตามวันที ที ซื อแต่ไม่เกินวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อต้องขีดคร่อม
เฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ โดยบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีที บริษัท
จัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 บัญชีประเภทออมทรัพย์ของ ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
และบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
หลังจากที บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้
รับหลักฐานการรับชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อหน่วยลงทุนจะ
สมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้เรียกเก็บเงินตาม เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั ง
จ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชี
กองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น ที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็นผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม
นอกจากนี บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได ้(ถ้ามี) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามวิธีการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตข้อ 6.2.2.7 

5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อ
หลังจากที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อ
โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที สั งซื อในวันเดียวกัน และมีมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือไม่เพียงพอต่อ
การจัดสรร บริษัทจะจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยทุกรายเป็นมูลค่าขั นต่ํารายละ 2,000บาท (สองพันบาทถ้วน) บาท(จํานวนเงินดัง
กล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว) ก่อนในลําดับแรก โดยส่วนที เหลือจะจัดสรรให้ตามสัดส่วนมูลค่า
ที สั งซื อหักด้วยมูลค่าขั นตํ่าที ได้ทําการจัดสรรให้แล้ว หากมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือมีไม่เพียงพอที จะจัดสรรให้กับผู้
ถือหน่วยทุกรายตามมูลค่าขั นต่ําที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะทําการจัดสรรมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือที มีอยู่ทั งหมด
ตามสัดส่วนมูลค่าที สั งซื อให้แก่ผู้ถือหน่วย
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่
จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุนเกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อ
ยกเว้นตามข้อ 22(2) (ข.), (ค.), (ง.) และ ข้อ 29(1) แห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที สน.22/2552 เรื องการจัดตั งกองทุนรวมและการเข้าทําสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที  28
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการภายหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจําหน่าย
หน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึงสามสิบห้าราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะยุติการจําหน่ายหน่วยลงทุนและแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสิบห้าวันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน และคืน
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ภายในหนึ งเดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานั นได้อันเนื องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปี นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลานั นให้ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุน
ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วตามวรรคหนึ ง ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วย ลงทุนเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ดําเนินการเป็นประการอื นได้

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ไม่มี

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข). สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ
(ค). สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ)
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

(2) กรณีนิติบุคคล
(ก). สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข). สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(ค). ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง). หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วย ค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุน ดังกล่าวเป็น
ราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และ
การประกาศมูลค่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดําเนินการใน กรณีที 
มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุน ภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.2.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้ว
แต่กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้า
มี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความ
ต่างๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสาร
หรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือวิธี
การอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณา
จัดสรรให้โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการ
จัดสรรตามจํานวนที สั งซื อ

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 ข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้ผู้
ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ลงนามรับรองให้
กับผู้สั งซื อไว้เป็นหลักฐาน

6.2.2.2 ATM 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้อง
ลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบเอทีเอ็มจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์เมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะต้องลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
คําขอใช้บริการ

คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและ
บริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้สั งซื อ หน่วยลงทุนจะไม่
สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคาร
ทางโทรศัพท์นั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.4 ไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัท
จัดการกําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนที ส่งมายังบริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนนั นจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนและบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วย ลงทุนได้โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
นั นได้เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ ทั งนี บริษัทจัดการจะทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนที ได้รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันทําการถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และ
ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.5 INTERNET 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลง
นามในคําขอใชับริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น

6.2.2.6 หักบัญชี
ผู้สนใจสามารถซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตเฉพาะที บริษัทจัดการกําหนด
ได้ที บริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเฉพาะที เปิดให้บริการนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
( 1 ) ในการสั งซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นประจําทุกเดือนในเวลาเดียวกัน ด้วยการให้ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือบัญชี
บัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้เปิดไว้ที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนด้วยจํานวนเงินที เท่ากันในแต่ละงวด
( 2 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการนี สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเพื อขอใช้
บริการ โดยกรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วง
หน้า” ซึ งการให้บริษัทจัดการดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีผลใช้บังคับ และ
ให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนคําสั ง โดยแจ้งไปยังบริษัทจัดการหรือสาขาของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าไว้ตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุในแบบคําขอดังกล่าว
( 3 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื อ บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น และจํานวนเงินที ต้องการสั งซื อซึ งจะ
ต้องไม่ต่ํากว่าครั งละ 1,000 บาท และเพิ มขึ นเป็นจํานวนทวีคูณของ 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินจาก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อและโอนเข้าบัญชีสั งซื อกองทุนเปิดเพื อซื อหน่วยลงทุนทุกเดือน ตามที ผู้สั งซื อ
ได้ระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย ซึ งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ในกรณี
ที วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดบริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในวันทําการ
ถัดไปเพื อซื อหน่วยลงทุนในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น
อนึ งค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที เกี ยวข้องกับการหักบัญชีที เรียกเก็บโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะเป็นภาระ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน
( 4 ) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไข “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน
และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกคําขอยกเลิกการใช้บริการและกรอก “หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
( 5 ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฎอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์
และใช้อ้างอิงได้

6.2.2.7 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบการสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิต
นั น

บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านทางบัตรเครดิตจะยอมรับและผูกพันตามเงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความ
เสี ยงใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ

ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีบัตรเครดิต
เป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุน
ที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.2.8 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.9 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน
เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น ในกรณีที ชําระเงินค่าซื อ
หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงิน ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั ง
จ่าย “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ เพื อเข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์ที บริษัทจัดการเปิด
ไว ้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
หรือ “บัญชีเพื อการสั งซื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน – บลจ. ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จํากัด” เพื อเข้าบัญชีประเภทกระแสราย
วันที บริษัทจัดการเปิดไว้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
หรือ “UOB Asset Management(Thailand)Sub&Red” เพื อเข้าบัญชีกระแสรายวันที บริษัทจัดการเปิดไว้ของธนาคารดังต่อ
ไปนี 
 ธนาคารซิตี แบงก์ เอ็น.เอ สาขากรุงเทพฯ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลังโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อ
หน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิกคําสั งซื อนั น ๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดย
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบลบหนี กับ
บริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 ATM 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากใน
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.3 TELEBANK 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ เรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหัก
เงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 ไปรษณีย์
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในคําสั งซื อหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งให้บริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลง
ทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที ระบุไว้ในคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยชําระเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารหรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ ในกรณีที ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคาร ผู้ถือหน่วยต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.5 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็น
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.6 หักบัญชี
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือ
ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" เท่านั นเพื อซื อหน่วย
ลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหัก
บัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณีใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และ
เงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัท
จัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอม
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.7 บัตรเดรดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชี
บัตรเครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือ
บัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.8 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
เว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
15 วัน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนโดย
ได้พิสูจน์และ/หรือติดตาม เพื อระบุตัวตนของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้วนั นแต่ไม่สามารถระบุได้ ไม่ว่าทางใดทางหนึ งหรือหลาย
ทาง จนเป็นผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคาร
พาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที 
ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และ
เพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อ
พร้อมเงินค่าซื อเต็มจํานวน

ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
จัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระ
ค่าซื อในส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลง
ทะเบียนไปยังที อยู่ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 4 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการ
จัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุนหรือปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีหยุดการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วปรากฏว่าหากขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมจะก่อให้เกิด
ปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าจะไม่สามารถดํารงสัดส่วนตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่
สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน
รวม ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันทําการหยุดการขายหน่วยลงทุน โดยจะติดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

6.2.6.2 กรณีปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการมีสิทธิจะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือกรณีที บริษัทจัดการเกิด
ข้อสงสัยว่าการซื อหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนจะเป็นการฟอกเงิน
(2) กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนรวม หรือก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวม โดยจะ
พิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรือจํานวนเงินของการสั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทุนรวมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบ
ถ้วนชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปต่อไป โดย
หากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อน
เป็นวันทําการถัดไป

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

7.6.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
7.6.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือ
หลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ล่วงหน้าก่อนวันรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 7.7 
ในการขายคืนหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนเป็นจํานวนหน่วยที ต้องการขายคืน ตาม
จํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
นั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 , 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายในห้าวันทําการนับตั งแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน พร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดย
อยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่าง
วันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วย
ลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ
7.6.1.2 ATM 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัทจัดการ
กําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการ
ที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ
อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ยอมรับและ
ผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวม
ถึงการยอมรับความเสี ยงใด ที อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.4 ไปรษณีย์
ยังไม่เปิดให้บริการ
7.6.1.5 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธี
การที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยง
ใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
7.6.1.6 หักบัญชี
ไม่มี
7.6.1.7   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

7.6.1.8 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไป
ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.6.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันรับซื อคืนหน่วยลงทุน
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนในการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีที ได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้
ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์คํานวณราคารับซื อคืน โดย
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.6.3 วันและเวลาที ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทําการในเวลาทําการ โดยจะเปิดรับคําสั งขายคืนตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคาร
พาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น. หากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดได้ ภายในกลุ่มกองทุนเปิดที บริษัทจัดการกําหนด
ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั น การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้
หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง

ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(1) สับเปลี ยนกับกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี
ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมายังกองทุนรวมนี ได้

ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั น โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงกองทุนที สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน พร้อมทั งลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ดังนี 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง (Switch out)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ต้นทาง ตามข้อ 7.6.3 และ 7.7 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง (Switch in) 
(1) ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงที มีการเปิดเสนอขายครั งแรกภายในวันทําการสุดท้ายของ
ช่วงเวลาเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น.
(2) ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลาย
ทาง ตามข้อ 6.2.8 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที 
ได้รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคา
ขายและราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือ
หน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการ
รับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนทั งจํานวน จากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด
ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที จะสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดต้นทางที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับ
เปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน
(4) ในกรณีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นข้อจํากัดจํานวนเงินขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางจากบริษัทจัดการ
(5) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกอง
ทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(5.1) กรณีระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดัง
กล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(5.2) กรณีระบุเป็นจํานวนเงิน

กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวัน
ทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียน
กองทุนสําหรับการสับเปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือ ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนด
ราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น
8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินตามวิธี
การดังนี 
1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์อื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วย ตามวิธีการดังต่อไปนี 
(2.1) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
(2.2) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัท
จัดการจะกําหนดต่อไป
หมายเหตุ: ส่วนต่างระหว่างมูลค่า เท่ากับ มูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน หักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
3. กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับผู้
ถือหน่วยแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วย
4. กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
แทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขาย
คืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมได้ในกรณีดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3)บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่เกิน
10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบ เพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ตามข้อ 22.1.2 ในส่วนข้อผูกพัน

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุด
รับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบ
ถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั น ให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั ง
ซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

11.3 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามข้อ 16.4.2 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อน
หลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดย
พลัน

11.4 ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการ
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
สําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วัน
ทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์
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คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

กลุ่มกิจการ บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนฟื นฟู กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร
แห่งประเทศไทย

กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ น
ในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที สอง (Asian Bond
Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting
of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)

กองทุน AI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)

กองทุน buy & hold กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จนครบ
กําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม

กองทุน CIS
ต่างประเทศ

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะ
จัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน
infra กองทุน private equity ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน ETF ต่างประเทศ กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน infra รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง
ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้าง
พื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

กองทุน LTF กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

กองทุน property กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

กองทุน UI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited
Investor Mutual Fund)

การลดความเสี ยง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลด
ความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ โครงการจัดการกองทุนรวม

เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

เงินฝากอิสลาม ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบเคียงได้กับ
เงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่
สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ เวลาใด ๆ

ดัชนีกลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์

ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

ตราสารภาครัฐไทย ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้
มีภาระผูกพัน

ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้คํ้าประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

ตราสาร Basel III ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแลสถาบันการเงิน
ของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)

ตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและผู้
เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการ
จัดการซื อขายเป็นประการอื น และผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนั น

ธปท. ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธพ. ธนาคารพาณิชย์

บค. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

บง. บริษัทเงินทุน

บล. บริษัทหลักทรัพย์

บลจ. บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทจดทะเบียน บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ใน SET

บริษัทย่อย บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

บริษัทใหญ่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

แบบ filing แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที  6)

ผู้มีภาระผูกพัน ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คํ้าประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วย
ลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้างมาก มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของ
จํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

ศูนย์ซื อขาย
derivatives

ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

หน่วย CIS หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวม
เพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุน
ส่วนบุคคล

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

หน่วย infra หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื น
ฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

หน่วย property หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

หุ้นกู้ระยะสั น หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

B/E ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

benchmark ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

CIS operator บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

concentration limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

CRA สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที  5

credit derivatives derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี  (credit
event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

credit event เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

credit rating อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

currency risk ความเสี ยงด้าน FX

delta อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญากับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

derivatives สัญญาซื อขายล่วงหน้า

derivatives on 
organized exchange

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

discount rate อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

DW ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

foreign REIT กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

FX อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

GMS ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน
(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

group limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

guarantor rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้คํ้าประกัน

international scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

investment grade credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

IOSCO International Organization of Securities Commissions

IPO การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial Public
Offering)

issue rating อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

market price มูลค่าตามราคาตลาด

MF กองทุนรวม (Mutual Fund)

MMF กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

national scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

NAV มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

net exposure มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Nonretail MF กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ งอยู่ภาย
ใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

notional amount มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

obligation ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

options สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3
แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

OTC derivatives derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

P/N ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

portfolio duration อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

product limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

PVD กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

regulated market ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี

ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

repo ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

retail MF กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

reverse repo ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

SBL ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

securities lending ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

share warrants ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

single entity limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

SIP Specific Investment Products

SN ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

sovereign rating อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

TBMA สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

TSFC บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

TSR ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription
Right)

underlying สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

WFE World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  UOB Smart DividendFocused Equity Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UOBSDF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยกองทุนจะเน้นลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ งบริษัทดังกล่าวมีประวัติการจ่ายเงินปันผลที 
สม่ําเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
หลัก

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ไม่ลงทุน

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
กองทุนจะนําเงินลงทุนที ระดมได้ไปเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที มี
ประวัติการจ่ายเงินปันผลที สมํ่าเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต โดยผู้จัดการ
กองทุนจะพิจารณาหลักทรัพย์ที จะลงทุนให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจของประเทศและแนวโน้มการลงทุนของบริษัทเป็นหลัก
ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักโดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ดังนี 
1. ประวัติการจ่ายเงินปันผลในอดีต
2. ผลประกอบการในปัจจุบันและในอนาคต
3. แนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาถึงการลงทุนที มีความมั นคง และ/หรือ มีความผันผวนตํ่า รวมถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ประกอบด้วย ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และกองทุนจะลงทุนโดยมี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือ
เท่ากับ 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยเงินทุนส่วนที เหลือจะนําไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี 
กึ งทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานประกาศกําหนด ทั งนี ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทที ลงทุนไตรมาสละ 1
ครั ง โดยผู้จัดการกองทุนจะนําเสนอผลการพิจารณาให้แก่คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) อย่างไรก็ตาม
หากมีปัจจัยหรือเหตการณ์ที ผู้จัดการกองทุนมีความเห็นว่าอาจเปลี ยนแปลงผลการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้
ออกตราสารอย่างมีนัยสําคัญก่อนรอบการพิจารณา ผู้จัดการกองทุนจะปรับเปลี ยนการลงทุนในหุ้นดังกล่าวให้เหมาะสม และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ข้างต้น

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี 
รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว ซึ งหลักทรัพยหรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) ตราสารหนี ที มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured
Notes) สัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถึงตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non –
investment grade) และตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ทั งนี กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื น บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่างตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าว

ส่วนที  1 : ตราสาร TS (transferable securities) 
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นตามที กําหนดในประกาศ
ทน.87/2558 ภาคผนวก 3 ซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับ
โอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอซึ ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํา
มาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้อง
อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1. 
2.1 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับ
อาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
1.1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.1 
1.2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.2.2 จดทะเบียนซื อขายใน SET 

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) ธนาคารออมสิน
(3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(4) ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(7) ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
(8) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(9) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(10) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (9)

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทย
2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที 
ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือ ที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการ การคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ มากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญา ซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจ หรือ
ดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและ
เป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการ โดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้
เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวันมากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม ตามที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ งบาง
อัตราส่วนการลงทุนหรือทั งหมดจะไม่เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกําหนดไว้ สําหรับอัตราส่วนการลงทุนที เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กรณีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลง
อัตราส่วนการลงทุนนั น บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย รายละเอียดอัตราส่วนการลงทุนมี
ดังต่อไปนี 

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2
หน่วย CIS ตามที ระบุใน ข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

4.3 เสนอขายในประเทศไทย

4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วันที 
ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 

5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออก
ตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการ
เป็นหลักทรัพย์ซื อขายใน SET)

5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ซึ งหุ้น
ของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่ระหว่างดําเนินการ
แก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขายใน SET)

5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 5.1

5.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.4.1 ตราสาร Basel III 
5.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 
5.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
5.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่
วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9
5.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
5.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

5.5 DW ที มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade

5.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment
grade
5.6.1 reverse repo

5.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียน
ซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET 
5.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่
กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

 5.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.2 ที จด
ทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวม
ถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 หน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมีลักษณะ
ตาม 5.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)**

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุก
บริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือ
การเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงินกับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

** หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที 3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)***

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ
ตั วสัญญาใช้เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวม
ถึงสาขาในต่างประเทศของ นิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้
ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั ง
ขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุน ได้รับโอนกรรมสิทธิ มา
จากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities
lending)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี เว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี ย
ตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับMF ที อายุคงเหลือ ≤ 6
เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยน
มือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้อง
ในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุน สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนในตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน เงิน
ฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุ
กองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุน
ใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้องกับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 หน่วย infra หรือหน่วย property ไม่เกิน 20%

4 Reverse repo ไม่เกิน 25%

5 Securities lending ไม่เกิน 25%

6 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่
สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี 
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1 มีลักษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้อ 5 ในส่วนที 
1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา (single entity limit)

6.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment
grade หรือไม่มี credit rating

รวมกัน
ไม่เกิน 15%

*** สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บริษัทจัดการรายเดียวกันต้องมี
จํานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั งหมด
ของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน ตราสาร Basel III และศุ
กูก ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐ
ไทย หรือ ตราสารหนี ภาครัฐ
ต่างประเทศ)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)1

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะ
เวลาบัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออก
ใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงิน
ล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สิน
ทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั น
จะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการทั วไป และในกรณีที ผู้ออก
ตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออก
และเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ใน
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออก
ใหม่และม ีcredit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1.
– 9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

4 หน่วย infra ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที ออก
หน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

 5 หน่วย property ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1)  มีขนาดเล็ก

(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

1 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการ
เงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับ
สากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted
Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น
2 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงาน
ไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่าระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่ วันที เกิด
กรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
ที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถ
แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการ
ต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือ
หน่วยของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 

1. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งก่อนวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1)จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ห้ามมิให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการเพื อขยายวงเงินสําหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์ดัง
กล่าวที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่าง
ประเทศจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด
(3) ในกรณีที มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที มีผู้รับผิดชอบการบริหาร
จัดการกองทุนดังกล่าวเป็นบุคคลที มีความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนรวมตามประกาศที สํานักงาน
ก.ล.ต. กําหนด และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื นใดจากกองทุนรวมฟีดเดอร์หรือผู้ถือหน่วยลงทุนใน
ลักษณะที ซ้ําซ้อนกับกองทุนรวมหรือกองทุนต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบเกี ยวกับความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความจําเป็นในการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนั น ภายใน 30 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(4) ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดัง
กล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที อัตราส่วนการลงทุนเป็นไปตามที กําหนด

2. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) หากบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้
ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ห้ามมิให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนเพิ มเติมใน
ทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด และให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าว
จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการ
โดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท
จัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 
2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัท
จัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ
ก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยประกาศในหนังสือพิมพ์
รายวัน 1 ฉบับ รวมทั งปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทุกแห่ง
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) (จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
เรียบร้อยแล้ว) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูก
ต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน พร้อมหลัก
ฐานตามข้อ 5.2.7 ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ
เงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะ
ผู้ถือหน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสารสําคัญของกองทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี เข้า
กองทุนเปิดนี ตามเงื อนไข วัน เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือ
คําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยลงวันที ตามวันที ที ซื อแต่ไม่เกินวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อต้องขีดคร่อม
เฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ โดยบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีที บริษัท
จัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 บัญชีประเภทออมทรัพย์ของ ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
และบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
หลังจากที บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้
รับหลักฐานการรับชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อหน่วยลงทุนจะ
สมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้เรียกเก็บเงินตาม เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั ง
จ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชี
กองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น ที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็นผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม
นอกจากนี บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได ้(ถ้ามี) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามวิธีการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตข้อ 6.2.2.7 

5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อ
หลังจากที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อ
โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที สั งซื อในวันเดียวกัน และมีมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือไม่เพียงพอต่อ
การจัดสรร บริษัทจะจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยทุกรายเป็นมูลค่าขั นต่ํารายละ 2,000บาท (สองพันบาทถ้วน) บาท(จํานวนเงินดัง
กล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว) ก่อนในลําดับแรก โดยส่วนที เหลือจะจัดสรรให้ตามสัดส่วนมูลค่า
ที สั งซื อหักด้วยมูลค่าขั นตํ่าที ได้ทําการจัดสรรให้แล้ว หากมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือมีไม่เพียงพอที จะจัดสรรให้กับผู้
ถือหน่วยทุกรายตามมูลค่าขั นต่ําที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะทําการจัดสรรมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือที มีอยู่ทั งหมด
ตามสัดส่วนมูลค่าที สั งซื อให้แก่ผู้ถือหน่วย
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่
จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุนเกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อ
ยกเว้นตามข้อ 22(2) (ข.), (ค.), (ง.) และ ข้อ 29(1) แห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที สน.22/2552 เรื องการจัดตั งกองทุนรวมและการเข้าทําสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที  28
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการภายหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจําหน่าย
หน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึงสามสิบห้าราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะยุติการจําหน่ายหน่วยลงทุนและแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสิบห้าวันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน และคืน
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ภายในหนึ งเดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานั นได้อันเนื องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปี นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลานั นให้ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุน
ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วตามวรรคหนึ ง ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วย ลงทุนเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ดําเนินการเป็นประการอื นได้

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ไม่มี

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข). สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ
(ค). สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ)
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

(2) กรณีนิติบุคคล
(ก). สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข). สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(ค). ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง). หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วย ค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุน ดังกล่าวเป็น
ราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และ
การประกาศมูลค่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดําเนินการใน กรณีที 
มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุน ภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.2.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้ว
แต่กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้า
มี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความ
ต่างๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสาร
หรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือวิธี
การอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณา
จัดสรรให้โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการ
จัดสรรตามจํานวนที สั งซื อ

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 ข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้ผู้
ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ลงนามรับรองให้
กับผู้สั งซื อไว้เป็นหลักฐาน

6.2.2.2 ATM 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้อง
ลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบเอทีเอ็มจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์เมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะต้องลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
คําขอใช้บริการ

คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและ
บริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้สั งซื อ หน่วยลงทุนจะไม่
สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคาร
ทางโทรศัพท์นั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.4 ไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัท
จัดการกําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนที ส่งมายังบริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนนั นจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนและบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วย ลงทุนได้โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
นั นได้เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ ทั งนี บริษัทจัดการจะทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนที ได้รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันทําการถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และ
ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.5 INTERNET 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลง
นามในคําขอใชับริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น

6.2.2.6 หักบัญชี
ผู้สนใจสามารถซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตเฉพาะที บริษัทจัดการกําหนด
ได้ที บริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเฉพาะที เปิดให้บริการนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
( 1 ) ในการสั งซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นประจําทุกเดือนในเวลาเดียวกัน ด้วยการให้ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือบัญชี
บัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้เปิดไว้ที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนด้วยจํานวนเงินที เท่ากันในแต่ละงวด
( 2 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการนี สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเพื อขอใช้
บริการ โดยกรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วง
หน้า” ซึ งการให้บริษัทจัดการดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีผลใช้บังคับ และ
ให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนคําสั ง โดยแจ้งไปยังบริษัทจัดการหรือสาขาของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าไว้ตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุในแบบคําขอดังกล่าว
( 3 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื อ บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น และจํานวนเงินที ต้องการสั งซื อซึ งจะ
ต้องไม่ต่ํากว่าครั งละ 1,000 บาท และเพิ มขึ นเป็นจํานวนทวีคูณของ 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินจาก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อและโอนเข้าบัญชีสั งซื อกองทุนเปิดเพื อซื อหน่วยลงทุนทุกเดือน ตามที ผู้สั งซื อ
ได้ระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย ซึ งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ในกรณี
ที วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดบริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในวันทําการ
ถัดไปเพื อซื อหน่วยลงทุนในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น
อนึ งค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที เกี ยวข้องกับการหักบัญชีที เรียกเก็บโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะเป็นภาระ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน
( 4 ) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไข “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน
และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกคําขอยกเลิกการใช้บริการและกรอก “หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
( 5 ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฎอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์
และใช้อ้างอิงได้

6.2.2.7 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบการสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิต
นั น

บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านทางบัตรเครดิตจะยอมรับและผูกพันตามเงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความ
เสี ยงใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ

ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีบัตรเครดิต
เป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุน
ที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.2.8 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.9 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน
เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น ในกรณีที ชําระเงินค่าซื อ
หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงิน ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั ง
จ่าย “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ เพื อเข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์ที บริษัทจัดการเปิด
ไว ้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
หรือ “บัญชีเพื อการสั งซื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน – บลจ. ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จํากัด” เพื อเข้าบัญชีประเภทกระแสราย
วันที บริษัทจัดการเปิดไว้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
หรือ “UOB Asset Management(Thailand)Sub&Red” เพื อเข้าบัญชีกระแสรายวันที บริษัทจัดการเปิดไว้ของธนาคารดังต่อ
ไปนี 
 ธนาคารซิตี แบงก์ เอ็น.เอ สาขากรุงเทพฯ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลังโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อ
หน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิกคําสั งซื อนั น ๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดย
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบลบหนี กับ
บริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 ATM 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากใน
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.3 TELEBANK 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ เรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหัก
เงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 ไปรษณีย์
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในคําสั งซื อหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งให้บริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลง
ทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที ระบุไว้ในคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยชําระเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารหรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ ในกรณีที ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคาร ผู้ถือหน่วยต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.5 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็น
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.6 หักบัญชี
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือ
ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" เท่านั นเพื อซื อหน่วย
ลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหัก
บัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณีใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และ
เงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัท
จัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอม
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.7 บัตรเดรดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชี
บัตรเครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือ
บัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.8 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
เว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
15 วัน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนโดย
ได้พิสูจน์และ/หรือติดตาม เพื อระบุตัวตนของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้วนั นแต่ไม่สามารถระบุได้ ไม่ว่าทางใดทางหนึ งหรือหลาย
ทาง จนเป็นผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคาร
พาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที 
ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และ
เพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อ
พร้อมเงินค่าซื อเต็มจํานวน

ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
จัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระ
ค่าซื อในส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลง
ทะเบียนไปยังที อยู่ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 4 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการ
จัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุนหรือปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีหยุดการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วปรากฏว่าหากขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมจะก่อให้เกิด
ปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าจะไม่สามารถดํารงสัดส่วนตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่
สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน
รวม ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันทําการหยุดการขายหน่วยลงทุน โดยจะติดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

6.2.6.2 กรณีปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการมีสิทธิจะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือกรณีที บริษัทจัดการเกิด
ข้อสงสัยว่าการซื อหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนจะเป็นการฟอกเงิน
(2) กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนรวม หรือก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวม โดยจะ
พิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรือจํานวนเงินของการสั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทุนรวมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบ
ถ้วนชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปต่อไป โดย
หากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อน
เป็นวันทําการถัดไป

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

7.6.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
7.6.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือ
หลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ล่วงหน้าก่อนวันรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 7.7 
ในการขายคืนหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนเป็นจํานวนหน่วยที ต้องการขายคืน ตาม
จํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
นั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 , 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายในห้าวันทําการนับตั งแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน พร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดย
อยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่าง
วันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วย
ลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ
7.6.1.2 ATM 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัทจัดการ
กําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการ
ที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ
อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ยอมรับและ
ผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวม
ถึงการยอมรับความเสี ยงใด ที อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.4 ไปรษณีย์
ยังไม่เปิดให้บริการ
7.6.1.5 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธี
การที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยง
ใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
7.6.1.6 หักบัญชี
ไม่มี
7.6.1.7   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

7.6.1.8 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไป
ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.6.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันรับซื อคืนหน่วยลงทุน
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนในการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีที ได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้
ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์คํานวณราคารับซื อคืน โดย
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.6.3 วันและเวลาที ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทําการในเวลาทําการ โดยจะเปิดรับคําสั งขายคืนตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคาร
พาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น. หากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดได้ ภายในกลุ่มกองทุนเปิดที บริษัทจัดการกําหนด
ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั น การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้
หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง

ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(1) สับเปลี ยนกับกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี
ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมายังกองทุนรวมนี ได้

ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั น โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงกองทุนที สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน พร้อมทั งลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ดังนี 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง (Switch out)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ต้นทาง ตามข้อ 7.6.3 และ 7.7 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง (Switch in) 
(1) ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงที มีการเปิดเสนอขายครั งแรกภายในวันทําการสุดท้ายของ
ช่วงเวลาเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น.
(2) ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลาย
ทาง ตามข้อ 6.2.8 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที 
ได้รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคา
ขายและราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือ
หน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการ
รับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนทั งจํานวน จากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด
ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที จะสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดต้นทางที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับ
เปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน
(4) ในกรณีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นข้อจํากัดจํานวนเงินขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางจากบริษัทจัดการ
(5) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกอง
ทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(5.1) กรณีระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดัง
กล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(5.2) กรณีระบุเป็นจํานวนเงิน

กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวัน
ทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียน
กองทุนสําหรับการสับเปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือ ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนด
ราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น
8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินตามวิธี
การดังนี 
1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์อื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วย ตามวิธีการดังต่อไปนี 
(2.1) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
(2.2) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัท
จัดการจะกําหนดต่อไป
หมายเหตุ: ส่วนต่างระหว่างมูลค่า เท่ากับ มูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน หักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
3. กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับผู้
ถือหน่วยแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วย
4. กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
แทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขาย
คืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมได้ในกรณีดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3)บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่เกิน
10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบ เพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ตามข้อ 22.1.2 ในส่วนข้อผูกพัน

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุด
รับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบ
ถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั น ให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั ง
ซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

11.3 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามข้อ 16.4.2 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อน
หลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดย
พลัน

11.4 ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการ
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
สําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วัน
ทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

กลุ่มกิจการ บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนฟื นฟู กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร
แห่งประเทศไทย

กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ น
ในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที สอง (Asian Bond
Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting
of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)

กองทุน AI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)

กองทุน buy & hold กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จนครบ
กําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม

กองทุน CIS
ต่างประเทศ

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะ
จัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน
infra กองทุน private equity ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน ETF ต่างประเทศ กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน infra รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง
ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้าง
พื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

กองทุน LTF กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

กองทุน property กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

กองทุน UI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited
Investor Mutual Fund)

การลดความเสี ยง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลด
ความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ โครงการจัดการกองทุนรวม

เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

เงินฝากอิสลาม ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบเคียงได้กับ
เงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่
สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ เวลาใด ๆ

ดัชนีกลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์

ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

ตราสารภาครัฐไทย ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้
มีภาระผูกพัน

ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้คํ้าประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

ตราสาร Basel III ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแลสถาบันการเงิน
ของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)

ตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและผู้
เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการ
จัดการซื อขายเป็นประการอื น และผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนั น

ธปท. ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธพ. ธนาคารพาณิชย์

บค. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

บง. บริษัทเงินทุน

บล. บริษัทหลักทรัพย์

บลจ. บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทจดทะเบียน บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ใน SET

บริษัทย่อย บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

บริษัทใหญ่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

แบบ filing แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที  6)

ผู้มีภาระผูกพัน ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คํ้าประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วย
ลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้างมาก มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของ
จํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

ศูนย์ซื อขาย
derivatives

ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

หน่วย CIS หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวม
เพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุน
ส่วนบุคคล

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

หน่วย infra หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื น
ฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

หน่วย property หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

หุ้นกู้ระยะสั น หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

B/E ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

benchmark ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

CIS operator บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

concentration limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

CRA สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที  5

credit derivatives derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี  (credit
event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

credit event เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

credit rating อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

currency risk ความเสี ยงด้าน FX

delta อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญากับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

derivatives สัญญาซื อขายล่วงหน้า

derivatives on 
organized exchange

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

discount rate อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

DW ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

foreign REIT กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

FX อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

GMS ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน
(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

group limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

guarantor rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้คํ้าประกัน

international scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

investment grade credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

IOSCO International Organization of Securities Commissions

IPO การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial Public
Offering)

issue rating อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

market price มูลค่าตามราคาตลาด

MF กองทุนรวม (Mutual Fund)

MMF กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

national scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

NAV มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

net exposure มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Nonretail MF กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ งอยู่ภาย
ใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

notional amount มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

obligation ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

options สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3
แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

OTC derivatives derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

P/N ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

portfolio duration อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

product limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

PVD กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

regulated market ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี

ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

repo ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

retail MF กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

reverse repo ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

SBL ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

securities lending ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

share warrants ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

single entity limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

SIP Specific Investment Products

SN ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

sovereign rating อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

TBMA สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

TSFC บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

TSR ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription
Right)

underlying สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

WFE World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  UOB Smart DividendFocused Equity Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UOBSDF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยกองทุนจะเน้นลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ งบริษัทดังกล่าวมีประวัติการจ่ายเงินปันผลที 
สม่ําเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
หลัก

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ไม่ลงทุน

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
กองทุนจะนําเงินลงทุนที ระดมได้ไปเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที มี
ประวัติการจ่ายเงินปันผลที สมํ่าเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต โดยผู้จัดการ
กองทุนจะพิจารณาหลักทรัพย์ที จะลงทุนให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจของประเทศและแนวโน้มการลงทุนของบริษัทเป็นหลัก
ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักโดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ดังนี 
1. ประวัติการจ่ายเงินปันผลในอดีต
2. ผลประกอบการในปัจจุบันและในอนาคต
3. แนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาถึงการลงทุนที มีความมั นคง และ/หรือ มีความผันผวนตํ่า รวมถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ประกอบด้วย ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และกองทุนจะลงทุนโดยมี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือ
เท่ากับ 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยเงินทุนส่วนที เหลือจะนําไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี 
กึ งทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานประกาศกําหนด ทั งนี ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทที ลงทุนไตรมาสละ 1
ครั ง โดยผู้จัดการกองทุนจะนําเสนอผลการพิจารณาให้แก่คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) อย่างไรก็ตาม
หากมีปัจจัยหรือเหตการณ์ที ผู้จัดการกองทุนมีความเห็นว่าอาจเปลี ยนแปลงผลการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้
ออกตราสารอย่างมีนัยสําคัญก่อนรอบการพิจารณา ผู้จัดการกองทุนจะปรับเปลี ยนการลงทุนในหุ้นดังกล่าวให้เหมาะสม และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ข้างต้น

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี 
รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว ซึ งหลักทรัพยหรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) ตราสารหนี ที มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured
Notes) สัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถึงตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non –
investment grade) และตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ทั งนี กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื น บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่างตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าว

ส่วนที  1 : ตราสาร TS (transferable securities) 
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นตามที กําหนดในประกาศ
ทน.87/2558 ภาคผนวก 3 ซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับ
โอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอซึ ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํา
มาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้อง
อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1. 
2.1 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับ
อาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
1.1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.1 
1.2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.2.2 จดทะเบียนซื อขายใน SET 

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) ธนาคารออมสิน
(3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(4) ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(7) ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
(8) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(9) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(10) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (9)

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทย
2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที 
ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือ ที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการ การคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ มากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญา ซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจ หรือ
ดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและ
เป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการ โดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้
เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวันมากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม ตามที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ งบาง
อัตราส่วนการลงทุนหรือทั งหมดจะไม่เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกําหนดไว้ สําหรับอัตราส่วนการลงทุนที เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กรณีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลง
อัตราส่วนการลงทุนนั น บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย รายละเอียดอัตราส่วนการลงทุนมี
ดังต่อไปนี 

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2
หน่วย CIS ตามที ระบุใน ข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

4.3 เสนอขายในประเทศไทย

4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วันที 
ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 

5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออก
ตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการ
เป็นหลักทรัพย์ซื อขายใน SET)

5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ซึ งหุ้น
ของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่ระหว่างดําเนินการ
แก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขายใน SET)

5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 5.1

5.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.4.1 ตราสาร Basel III 
5.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 
5.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
5.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่
วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9
5.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
5.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

5.5 DW ที มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade

5.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment
grade
5.6.1 reverse repo

5.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียน
ซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET 
5.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่
กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

 5.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.2 ที จด
ทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวม
ถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 หน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมีลักษณะ
ตาม 5.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)**

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุก
บริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือ
การเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงินกับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

** หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที 3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)***

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ
ตั วสัญญาใช้เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวม
ถึงสาขาในต่างประเทศของ นิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้
ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั ง
ขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุน ได้รับโอนกรรมสิทธิ มา
จากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities
lending)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี เว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี ย
ตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับMF ที อายุคงเหลือ ≤ 6
เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยน
มือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้อง
ในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุน สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนในตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน เงิน
ฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุ
กองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุน
ใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้องกับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 หน่วย infra หรือหน่วย property ไม่เกิน 20%

4 Reverse repo ไม่เกิน 25%

5 Securities lending ไม่เกิน 25%

6 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่
สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี 
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1 มีลักษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้อ 5 ในส่วนที 
1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา (single entity limit)

6.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment
grade หรือไม่มี credit rating

รวมกัน
ไม่เกิน 15%

*** สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บริษัทจัดการรายเดียวกันต้องมี
จํานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั งหมด
ของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน ตราสาร Basel III และศุ
กูก ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐ
ไทย หรือ ตราสารหนี ภาครัฐ
ต่างประเทศ)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)1

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะ
เวลาบัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออก
ใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงิน
ล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สิน
ทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั น
จะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการทั วไป และในกรณีที ผู้ออก
ตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออก
และเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ใน
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออก
ใหม่และม ีcredit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1.
– 9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

4 หน่วย infra ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที ออก
หน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

 5 หน่วย property ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1)  มีขนาดเล็ก

(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

1 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการ
เงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับ
สากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted
Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น
2 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงาน
ไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่าระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่ วันที เกิด
กรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
ที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถ
แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการ
ต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือ
หน่วยของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 

1. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งก่อนวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1)จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ห้ามมิให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการเพื อขยายวงเงินสําหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์ดัง
กล่าวที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่าง
ประเทศจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด
(3) ในกรณีที มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที มีผู้รับผิดชอบการบริหาร
จัดการกองทุนดังกล่าวเป็นบุคคลที มีความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนรวมตามประกาศที สํานักงาน
ก.ล.ต. กําหนด และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื นใดจากกองทุนรวมฟีดเดอร์หรือผู้ถือหน่วยลงทุนใน
ลักษณะที ซ้ําซ้อนกับกองทุนรวมหรือกองทุนต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบเกี ยวกับความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความจําเป็นในการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนั น ภายใน 30 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(4) ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดัง
กล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที อัตราส่วนการลงทุนเป็นไปตามที กําหนด

2. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) หากบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้
ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ห้ามมิให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนเพิ มเติมใน
ทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด และให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าว
จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการ
โดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท
จัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 
2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัท
จัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ
ก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยประกาศในหนังสือพิมพ์
รายวัน 1 ฉบับ รวมทั งปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทุกแห่ง
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) (จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
เรียบร้อยแล้ว) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูก
ต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน พร้อมหลัก
ฐานตามข้อ 5.2.7 ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ
เงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะ
ผู้ถือหน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสารสําคัญของกองทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี เข้า
กองทุนเปิดนี ตามเงื อนไข วัน เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือ
คําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยลงวันที ตามวันที ที ซื อแต่ไม่เกินวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อต้องขีดคร่อม
เฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ โดยบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีที บริษัท
จัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 บัญชีประเภทออมทรัพย์ของ ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
และบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
หลังจากที บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้
รับหลักฐานการรับชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อหน่วยลงทุนจะ
สมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้เรียกเก็บเงินตาม เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั ง
จ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชี
กองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น ที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็นผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม
นอกจากนี บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได ้(ถ้ามี) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามวิธีการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตข้อ 6.2.2.7 

5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อ
หลังจากที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อ
โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที สั งซื อในวันเดียวกัน และมีมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือไม่เพียงพอต่อ
การจัดสรร บริษัทจะจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยทุกรายเป็นมูลค่าขั นต่ํารายละ 2,000บาท (สองพันบาทถ้วน) บาท(จํานวนเงินดัง
กล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว) ก่อนในลําดับแรก โดยส่วนที เหลือจะจัดสรรให้ตามสัดส่วนมูลค่า
ที สั งซื อหักด้วยมูลค่าขั นตํ่าที ได้ทําการจัดสรรให้แล้ว หากมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือมีไม่เพียงพอที จะจัดสรรให้กับผู้
ถือหน่วยทุกรายตามมูลค่าขั นต่ําที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะทําการจัดสรรมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือที มีอยู่ทั งหมด
ตามสัดส่วนมูลค่าที สั งซื อให้แก่ผู้ถือหน่วย
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่
จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุนเกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อ
ยกเว้นตามข้อ 22(2) (ข.), (ค.), (ง.) และ ข้อ 29(1) แห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที สน.22/2552 เรื องการจัดตั งกองทุนรวมและการเข้าทําสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที  28
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการภายหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจําหน่าย
หน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึงสามสิบห้าราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะยุติการจําหน่ายหน่วยลงทุนและแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสิบห้าวันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน และคืน
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ภายในหนึ งเดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานั นได้อันเนื องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปี นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลานั นให้ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุน
ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วตามวรรคหนึ ง ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วย ลงทุนเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ดําเนินการเป็นประการอื นได้

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ไม่มี

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข). สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ
(ค). สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ)
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

(2) กรณีนิติบุคคล
(ก). สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข). สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(ค). ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง). หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วย ค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุน ดังกล่าวเป็น
ราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และ
การประกาศมูลค่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดําเนินการใน กรณีที 
มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุน ภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.2.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้ว
แต่กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้า
มี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความ
ต่างๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสาร
หรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือวิธี
การอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณา
จัดสรรให้โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการ
จัดสรรตามจํานวนที สั งซื อ

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 ข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้ผู้
ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ลงนามรับรองให้
กับผู้สั งซื อไว้เป็นหลักฐาน

6.2.2.2 ATM 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้อง
ลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบเอทีเอ็มจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์เมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะต้องลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
คําขอใช้บริการ

คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและ
บริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้สั งซื อ หน่วยลงทุนจะไม่
สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคาร
ทางโทรศัพท์นั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.4 ไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัท
จัดการกําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนที ส่งมายังบริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนนั นจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนและบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วย ลงทุนได้โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
นั นได้เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ ทั งนี บริษัทจัดการจะทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนที ได้รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันทําการถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และ
ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.5 INTERNET 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลง
นามในคําขอใชับริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น

6.2.2.6 หักบัญชี
ผู้สนใจสามารถซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตเฉพาะที บริษัทจัดการกําหนด
ได้ที บริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเฉพาะที เปิดให้บริการนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
( 1 ) ในการสั งซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นประจําทุกเดือนในเวลาเดียวกัน ด้วยการให้ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือบัญชี
บัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้เปิดไว้ที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนด้วยจํานวนเงินที เท่ากันในแต่ละงวด
( 2 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการนี สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเพื อขอใช้
บริการ โดยกรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วง
หน้า” ซึ งการให้บริษัทจัดการดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีผลใช้บังคับ และ
ให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนคําสั ง โดยแจ้งไปยังบริษัทจัดการหรือสาขาของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าไว้ตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุในแบบคําขอดังกล่าว
( 3 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื อ บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น และจํานวนเงินที ต้องการสั งซื อซึ งจะ
ต้องไม่ต่ํากว่าครั งละ 1,000 บาท และเพิ มขึ นเป็นจํานวนทวีคูณของ 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินจาก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อและโอนเข้าบัญชีสั งซื อกองทุนเปิดเพื อซื อหน่วยลงทุนทุกเดือน ตามที ผู้สั งซื อ
ได้ระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย ซึ งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ในกรณี
ที วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดบริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในวันทําการ
ถัดไปเพื อซื อหน่วยลงทุนในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น
อนึ งค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที เกี ยวข้องกับการหักบัญชีที เรียกเก็บโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะเป็นภาระ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน
( 4 ) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไข “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน
และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกคําขอยกเลิกการใช้บริการและกรอก “หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
( 5 ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฎอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์
และใช้อ้างอิงได้

6.2.2.7 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบการสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิต
นั น

บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านทางบัตรเครดิตจะยอมรับและผูกพันตามเงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความ
เสี ยงใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ

ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีบัตรเครดิต
เป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุน
ที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.2.8 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.9 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน
เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น ในกรณีที ชําระเงินค่าซื อ
หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงิน ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั ง
จ่าย “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ เพื อเข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์ที บริษัทจัดการเปิด
ไว ้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
หรือ “บัญชีเพื อการสั งซื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน – บลจ. ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จํากัด” เพื อเข้าบัญชีประเภทกระแสราย
วันที บริษัทจัดการเปิดไว้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
หรือ “UOB Asset Management(Thailand)Sub&Red” เพื อเข้าบัญชีกระแสรายวันที บริษัทจัดการเปิดไว้ของธนาคารดังต่อ
ไปนี 
 ธนาคารซิตี แบงก์ เอ็น.เอ สาขากรุงเทพฯ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลังโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อ
หน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิกคําสั งซื อนั น ๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดย
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบลบหนี กับ
บริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 ATM 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากใน
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.3 TELEBANK 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ เรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหัก
เงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 ไปรษณีย์
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในคําสั งซื อหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งให้บริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลง
ทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที ระบุไว้ในคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยชําระเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารหรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ ในกรณีที ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคาร ผู้ถือหน่วยต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.5 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็น
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.6 หักบัญชี
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือ
ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" เท่านั นเพื อซื อหน่วย
ลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหัก
บัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณีใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และ
เงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัท
จัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอม
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.7 บัตรเดรดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชี
บัตรเครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือ
บัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.8 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
เว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
15 วัน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนโดย
ได้พิสูจน์และ/หรือติดตาม เพื อระบุตัวตนของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้วนั นแต่ไม่สามารถระบุได้ ไม่ว่าทางใดทางหนึ งหรือหลาย
ทาง จนเป็นผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคาร
พาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที 
ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และ
เพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อ
พร้อมเงินค่าซื อเต็มจํานวน

ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
จัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระ
ค่าซื อในส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลง
ทะเบียนไปยังที อยู่ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 4 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการ
จัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุนหรือปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีหยุดการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วปรากฏว่าหากขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมจะก่อให้เกิด
ปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าจะไม่สามารถดํารงสัดส่วนตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่
สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน
รวม ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันทําการหยุดการขายหน่วยลงทุน โดยจะติดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

6.2.6.2 กรณีปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการมีสิทธิจะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือกรณีที บริษัทจัดการเกิด
ข้อสงสัยว่าการซื อหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนจะเป็นการฟอกเงิน
(2) กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนรวม หรือก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวม โดยจะ
พิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรือจํานวนเงินของการสั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทุนรวมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบ
ถ้วนชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปต่อไป โดย
หากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อน
เป็นวันทําการถัดไป

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

7.6.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
7.6.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือ
หลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ล่วงหน้าก่อนวันรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 7.7 
ในการขายคืนหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนเป็นจํานวนหน่วยที ต้องการขายคืน ตาม
จํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
นั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 , 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายในห้าวันทําการนับตั งแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน พร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดย
อยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่าง
วันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วย
ลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ
7.6.1.2 ATM 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัทจัดการ
กําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการ
ที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ
อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ยอมรับและ
ผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวม
ถึงการยอมรับความเสี ยงใด ที อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.4 ไปรษณีย์
ยังไม่เปิดให้บริการ
7.6.1.5 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธี
การที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยง
ใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
7.6.1.6 หักบัญชี
ไม่มี
7.6.1.7   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

7.6.1.8 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไป
ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.6.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันรับซื อคืนหน่วยลงทุน
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนในการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีที ได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้
ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์คํานวณราคารับซื อคืน โดย
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.6.3 วันและเวลาที ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทําการในเวลาทําการ โดยจะเปิดรับคําสั งขายคืนตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคาร
พาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น. หากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดได้ ภายในกลุ่มกองทุนเปิดที บริษัทจัดการกําหนด
ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั น การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้
หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง

ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(1) สับเปลี ยนกับกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี
ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมายังกองทุนรวมนี ได้

ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั น โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงกองทุนที สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน พร้อมทั งลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ดังนี 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง (Switch out)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ต้นทาง ตามข้อ 7.6.3 และ 7.7 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง (Switch in) 
(1) ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงที มีการเปิดเสนอขายครั งแรกภายในวันทําการสุดท้ายของ
ช่วงเวลาเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น.
(2) ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลาย
ทาง ตามข้อ 6.2.8 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที 
ได้รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคา
ขายและราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือ
หน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการ
รับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนทั งจํานวน จากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด
ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที จะสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดต้นทางที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับ
เปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน
(4) ในกรณีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นข้อจํากัดจํานวนเงินขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางจากบริษัทจัดการ
(5) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกอง
ทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(5.1) กรณีระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดัง
กล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(5.2) กรณีระบุเป็นจํานวนเงิน

กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวัน
ทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียน
กองทุนสําหรับการสับเปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือ ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนด
ราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น
8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินตามวิธี
การดังนี 
1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์อื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วย ตามวิธีการดังต่อไปนี 
(2.1) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
(2.2) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัท
จัดการจะกําหนดต่อไป
หมายเหตุ: ส่วนต่างระหว่างมูลค่า เท่ากับ มูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน หักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
3. กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับผู้
ถือหน่วยแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วย
4. กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
แทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขาย
คืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมได้ในกรณีดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3)บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่เกิน
10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบ เพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ตามข้อ 22.1.2 ในส่วนข้อผูกพัน

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุด
รับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบ
ถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั น ให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั ง
ซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

11.3 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามข้อ 16.4.2 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อน
หลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดย
พลัน

11.4 ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการ
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
สําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วัน
ทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

กลุ่มกิจการ บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนฟื นฟู กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร
แห่งประเทศไทย

กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ น
ในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที สอง (Asian Bond
Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting
of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)

กองทุน AI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)

กองทุน buy & hold กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จนครบ
กําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม

กองทุน CIS
ต่างประเทศ

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะ
จัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน
infra กองทุน private equity ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน ETF ต่างประเทศ กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน infra รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง
ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้าง
พื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

กองทุน LTF กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

กองทุน property กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

กองทุน UI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited
Investor Mutual Fund)

การลดความเสี ยง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลด
ความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ โครงการจัดการกองทุนรวม

เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

เงินฝากอิสลาม ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบเคียงได้กับ
เงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่
สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ เวลาใด ๆ

ดัชนีกลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์

ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

ตราสารภาครัฐไทย ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้
มีภาระผูกพัน

ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้คํ้าประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

ตราสาร Basel III ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแลสถาบันการเงิน
ของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)

ตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและผู้
เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการ
จัดการซื อขายเป็นประการอื น และผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนั น

ธปท. ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธพ. ธนาคารพาณิชย์

บค. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

บง. บริษัทเงินทุน

บล. บริษัทหลักทรัพย์

บลจ. บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทจดทะเบียน บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ใน SET

บริษัทย่อย บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

บริษัทใหญ่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

แบบ filing แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที  6)

ผู้มีภาระผูกพัน ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คํ้าประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วย
ลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้างมาก มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของ
จํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

ศูนย์ซื อขาย
derivatives

ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

หน่วย CIS หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวม
เพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุน
ส่วนบุคคล

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

หน่วย infra หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื น
ฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

หน่วย property หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

หุ้นกู้ระยะสั น หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

B/E ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

benchmark ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

CIS operator บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

concentration limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

CRA สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที  5

credit derivatives derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี  (credit
event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

credit event เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

credit rating อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

currency risk ความเสี ยงด้าน FX

delta อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญากับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

derivatives สัญญาซื อขายล่วงหน้า

derivatives on 
organized exchange

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

discount rate อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

DW ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

foreign REIT กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

FX อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

GMS ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน
(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

group limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

guarantor rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้คํ้าประกัน

international scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

investment grade credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

IOSCO International Organization of Securities Commissions

IPO การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial Public
Offering)

issue rating อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

market price มูลค่าตามราคาตลาด

MF กองทุนรวม (Mutual Fund)

MMF กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

national scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

NAV มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

net exposure มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Nonretail MF กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ งอยู่ภาย
ใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

notional amount มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

obligation ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

options สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3
แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

OTC derivatives derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

P/N ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

portfolio duration อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

product limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

PVD กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

regulated market ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี

ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

repo ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

retail MF กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

reverse repo ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

SBL ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

securities lending ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

share warrants ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

single entity limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

SIP Specific Investment Products

SN ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

sovereign rating อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

TBMA สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

TSFC บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

TSR ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription
Right)

underlying สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

WFE World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  UOB Smart DividendFocused Equity Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UOBSDF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยกองทุนจะเน้นลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ งบริษัทดังกล่าวมีประวัติการจ่ายเงินปันผลที 
สม่ําเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
หลัก

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ไม่ลงทุน

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
กองทุนจะนําเงินลงทุนที ระดมได้ไปเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที มี
ประวัติการจ่ายเงินปันผลที สมํ่าเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต โดยผู้จัดการ
กองทุนจะพิจารณาหลักทรัพย์ที จะลงทุนให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจของประเทศและแนวโน้มการลงทุนของบริษัทเป็นหลัก
ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักโดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ดังนี 
1. ประวัติการจ่ายเงินปันผลในอดีต
2. ผลประกอบการในปัจจุบันและในอนาคต
3. แนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาถึงการลงทุนที มีความมั นคง และ/หรือ มีความผันผวนตํ่า รวมถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ประกอบด้วย ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และกองทุนจะลงทุนโดยมี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือ
เท่ากับ 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยเงินทุนส่วนที เหลือจะนําไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี 
กึ งทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานประกาศกําหนด ทั งนี ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทที ลงทุนไตรมาสละ 1
ครั ง โดยผู้จัดการกองทุนจะนําเสนอผลการพิจารณาให้แก่คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) อย่างไรก็ตาม
หากมีปัจจัยหรือเหตการณ์ที ผู้จัดการกองทุนมีความเห็นว่าอาจเปลี ยนแปลงผลการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้
ออกตราสารอย่างมีนัยสําคัญก่อนรอบการพิจารณา ผู้จัดการกองทุนจะปรับเปลี ยนการลงทุนในหุ้นดังกล่าวให้เหมาะสม และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ข้างต้น

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี 
รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว ซึ งหลักทรัพยหรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) ตราสารหนี ที มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured
Notes) สัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถึงตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non –
investment grade) และตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ทั งนี กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื น บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่างตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าว

ส่วนที  1 : ตราสาร TS (transferable securities) 
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นตามที กําหนดในประกาศ
ทน.87/2558 ภาคผนวก 3 ซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับ
โอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอซึ ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํา
มาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้อง
อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1. 
2.1 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับ
อาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
1.1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.1 
1.2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.2.2 จดทะเบียนซื อขายใน SET 

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) ธนาคารออมสิน
(3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(4) ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(7) ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
(8) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(9) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(10) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (9)

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทย
2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที 
ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือ ที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการ การคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ มากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญา ซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจ หรือ
ดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและ
เป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการ โดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้
เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวันมากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม ตามที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ งบาง
อัตราส่วนการลงทุนหรือทั งหมดจะไม่เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกําหนดไว้ สําหรับอัตราส่วนการลงทุนที เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กรณีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลง
อัตราส่วนการลงทุนนั น บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย รายละเอียดอัตราส่วนการลงทุนมี
ดังต่อไปนี 

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2
หน่วย CIS ตามที ระบุใน ข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

4.3 เสนอขายในประเทศไทย

4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วันที 
ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 

5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออก
ตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการ
เป็นหลักทรัพย์ซื อขายใน SET)

5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ซึ งหุ้น
ของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่ระหว่างดําเนินการ
แก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขายใน SET)

5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 5.1

5.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.4.1 ตราสาร Basel III 
5.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 
5.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
5.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่
วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9
5.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
5.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

5.5 DW ที มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade

5.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment
grade
5.6.1 reverse repo

5.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียน
ซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET 
5.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่
กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

 5.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.2 ที จด
ทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวม
ถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 หน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมีลักษณะ
ตาม 5.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)**

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุก
บริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือ
การเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงินกับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

** หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที 3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)***

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ
ตั วสัญญาใช้เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวม
ถึงสาขาในต่างประเทศของ นิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้
ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั ง
ขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุน ได้รับโอนกรรมสิทธิ มา
จากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities
lending)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี เว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี ย
ตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับMF ที อายุคงเหลือ ≤ 6
เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยน
มือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้อง
ในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุน สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนในตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน เงิน
ฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุ
กองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุน
ใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้องกับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 หน่วย infra หรือหน่วย property ไม่เกิน 20%

4 Reverse repo ไม่เกิน 25%

5 Securities lending ไม่เกิน 25%

6 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่
สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี 
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1 มีลักษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้อ 5 ในส่วนที 
1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา (single entity limit)

6.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment
grade หรือไม่มี credit rating

รวมกัน
ไม่เกิน 15%

*** สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บริษัทจัดการรายเดียวกันต้องมี
จํานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั งหมด
ของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน ตราสาร Basel III และศุ
กูก ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐ
ไทย หรือ ตราสารหนี ภาครัฐ
ต่างประเทศ)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)1

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะ
เวลาบัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออก
ใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงิน
ล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สิน
ทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั น
จะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการทั วไป และในกรณีที ผู้ออก
ตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออก
และเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ใน
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออก
ใหม่และม ีcredit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1.
– 9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

4 หน่วย infra ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที ออก
หน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

 5 หน่วย property ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1)  มีขนาดเล็ก

(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

1 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการ
เงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับ
สากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted
Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น
2 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงาน
ไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่าระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่ วันที เกิด
กรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
ที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถ
แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการ
ต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือ
หน่วยของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 

1. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งก่อนวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1)จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ห้ามมิให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการเพื อขยายวงเงินสําหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์ดัง
กล่าวที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่าง
ประเทศจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด
(3) ในกรณีที มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที มีผู้รับผิดชอบการบริหาร
จัดการกองทุนดังกล่าวเป็นบุคคลที มีความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนรวมตามประกาศที สํานักงาน
ก.ล.ต. กําหนด และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื นใดจากกองทุนรวมฟีดเดอร์หรือผู้ถือหน่วยลงทุนใน
ลักษณะที ซ้ําซ้อนกับกองทุนรวมหรือกองทุนต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบเกี ยวกับความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความจําเป็นในการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนั น ภายใน 30 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(4) ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดัง
กล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที อัตราส่วนการลงทุนเป็นไปตามที กําหนด

2. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) หากบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้
ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ห้ามมิให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนเพิ มเติมใน
ทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด และให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าว
จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการ
โดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท
จัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 
2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัท
จัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ
ก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยประกาศในหนังสือพิมพ์
รายวัน 1 ฉบับ รวมทั งปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทุกแห่ง
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) (จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
เรียบร้อยแล้ว) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูก
ต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน พร้อมหลัก
ฐานตามข้อ 5.2.7 ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ
เงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะ
ผู้ถือหน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสารสําคัญของกองทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี เข้า
กองทุนเปิดนี ตามเงื อนไข วัน เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือ
คําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยลงวันที ตามวันที ที ซื อแต่ไม่เกินวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อต้องขีดคร่อม
เฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ โดยบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีที บริษัท
จัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 บัญชีประเภทออมทรัพย์ของ ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
และบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
หลังจากที บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้
รับหลักฐานการรับชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อหน่วยลงทุนจะ
สมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้เรียกเก็บเงินตาม เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั ง
จ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชี
กองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น ที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็นผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม
นอกจากนี บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได ้(ถ้ามี) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามวิธีการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตข้อ 6.2.2.7 

5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อ
หลังจากที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อ
โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที สั งซื อในวันเดียวกัน และมีมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือไม่เพียงพอต่อ
การจัดสรร บริษัทจะจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยทุกรายเป็นมูลค่าขั นต่ํารายละ 2,000บาท (สองพันบาทถ้วน) บาท(จํานวนเงินดัง
กล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว) ก่อนในลําดับแรก โดยส่วนที เหลือจะจัดสรรให้ตามสัดส่วนมูลค่า
ที สั งซื อหักด้วยมูลค่าขั นตํ่าที ได้ทําการจัดสรรให้แล้ว หากมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือมีไม่เพียงพอที จะจัดสรรให้กับผู้
ถือหน่วยทุกรายตามมูลค่าขั นต่ําที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะทําการจัดสรรมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือที มีอยู่ทั งหมด
ตามสัดส่วนมูลค่าที สั งซื อให้แก่ผู้ถือหน่วย
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่
จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุนเกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อ
ยกเว้นตามข้อ 22(2) (ข.), (ค.), (ง.) และ ข้อ 29(1) แห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที สน.22/2552 เรื องการจัดตั งกองทุนรวมและการเข้าทําสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที  28
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการภายหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจําหน่าย
หน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึงสามสิบห้าราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะยุติการจําหน่ายหน่วยลงทุนและแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสิบห้าวันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน และคืน
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ภายในหนึ งเดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานั นได้อันเนื องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปี นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลานั นให้ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุน
ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วตามวรรคหนึ ง ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วย ลงทุนเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ดําเนินการเป็นประการอื นได้

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ไม่มี

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข). สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ
(ค). สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ)
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

(2) กรณีนิติบุคคล
(ก). สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข). สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(ค). ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง). หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วย ค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุน ดังกล่าวเป็น
ราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และ
การประกาศมูลค่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดําเนินการใน กรณีที 
มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุน ภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.2.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้ว
แต่กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้า
มี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความ
ต่างๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสาร
หรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือวิธี
การอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณา
จัดสรรให้โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการ
จัดสรรตามจํานวนที สั งซื อ

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 ข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้ผู้
ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ลงนามรับรองให้
กับผู้สั งซื อไว้เป็นหลักฐาน

6.2.2.2 ATM 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้อง
ลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบเอทีเอ็มจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์เมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะต้องลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
คําขอใช้บริการ

คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและ
บริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้สั งซื อ หน่วยลงทุนจะไม่
สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคาร
ทางโทรศัพท์นั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.4 ไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัท
จัดการกําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนที ส่งมายังบริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนนั นจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนและบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วย ลงทุนได้โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
นั นได้เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ ทั งนี บริษัทจัดการจะทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนที ได้รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันทําการถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และ
ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.5 INTERNET 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลง
นามในคําขอใชับริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น

6.2.2.6 หักบัญชี
ผู้สนใจสามารถซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตเฉพาะที บริษัทจัดการกําหนด
ได้ที บริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเฉพาะที เปิดให้บริการนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
( 1 ) ในการสั งซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นประจําทุกเดือนในเวลาเดียวกัน ด้วยการให้ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือบัญชี
บัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้เปิดไว้ที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนด้วยจํานวนเงินที เท่ากันในแต่ละงวด
( 2 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการนี สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเพื อขอใช้
บริการ โดยกรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วง
หน้า” ซึ งการให้บริษัทจัดการดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีผลใช้บังคับ และ
ให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนคําสั ง โดยแจ้งไปยังบริษัทจัดการหรือสาขาของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าไว้ตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุในแบบคําขอดังกล่าว
( 3 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื อ บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น และจํานวนเงินที ต้องการสั งซื อซึ งจะ
ต้องไม่ต่ํากว่าครั งละ 1,000 บาท และเพิ มขึ นเป็นจํานวนทวีคูณของ 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินจาก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อและโอนเข้าบัญชีสั งซื อกองทุนเปิดเพื อซื อหน่วยลงทุนทุกเดือน ตามที ผู้สั งซื อ
ได้ระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย ซึ งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ในกรณี
ที วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดบริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในวันทําการ
ถัดไปเพื อซื อหน่วยลงทุนในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น
อนึ งค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที เกี ยวข้องกับการหักบัญชีที เรียกเก็บโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะเป็นภาระ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน
( 4 ) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไข “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน
และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกคําขอยกเลิกการใช้บริการและกรอก “หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
( 5 ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฎอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์
และใช้อ้างอิงได้

6.2.2.7 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบการสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิต
นั น

บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านทางบัตรเครดิตจะยอมรับและผูกพันตามเงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความ
เสี ยงใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ

ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีบัตรเครดิต
เป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุน
ที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.2.8 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.9 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน
เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น ในกรณีที ชําระเงินค่าซื อ
หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงิน ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั ง
จ่าย “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ เพื อเข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์ที บริษัทจัดการเปิด
ไว ้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
หรือ “บัญชีเพื อการสั งซื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน – บลจ. ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จํากัด” เพื อเข้าบัญชีประเภทกระแสราย
วันที บริษัทจัดการเปิดไว้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
หรือ “UOB Asset Management(Thailand)Sub&Red” เพื อเข้าบัญชีกระแสรายวันที บริษัทจัดการเปิดไว้ของธนาคารดังต่อ
ไปนี 
 ธนาคารซิตี แบงก์ เอ็น.เอ สาขากรุงเทพฯ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลังโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อ
หน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิกคําสั งซื อนั น ๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดย
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบลบหนี กับ
บริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 ATM 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากใน
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.3 TELEBANK 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ เรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหัก
เงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 ไปรษณีย์
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในคําสั งซื อหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งให้บริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลง
ทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที ระบุไว้ในคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยชําระเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารหรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ ในกรณีที ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคาร ผู้ถือหน่วยต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.5 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็น
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.6 หักบัญชี
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือ
ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" เท่านั นเพื อซื อหน่วย
ลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหัก
บัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณีใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และ
เงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัท
จัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอม
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.7 บัตรเดรดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชี
บัตรเครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือ
บัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.8 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
เว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
15 วัน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนโดย
ได้พิสูจน์และ/หรือติดตาม เพื อระบุตัวตนของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้วนั นแต่ไม่สามารถระบุได้ ไม่ว่าทางใดทางหนึ งหรือหลาย
ทาง จนเป็นผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคาร
พาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที 
ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และ
เพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อ
พร้อมเงินค่าซื อเต็มจํานวน

ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
จัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระ
ค่าซื อในส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลง
ทะเบียนไปยังที อยู่ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 4 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการ
จัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุนหรือปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีหยุดการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วปรากฏว่าหากขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมจะก่อให้เกิด
ปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าจะไม่สามารถดํารงสัดส่วนตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่
สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน
รวม ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันทําการหยุดการขายหน่วยลงทุน โดยจะติดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

6.2.6.2 กรณีปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการมีสิทธิจะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือกรณีที บริษัทจัดการเกิด
ข้อสงสัยว่าการซื อหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนจะเป็นการฟอกเงิน
(2) กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนรวม หรือก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวม โดยจะ
พิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรือจํานวนเงินของการสั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทุนรวมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบ
ถ้วนชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปต่อไป โดย
หากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อน
เป็นวันทําการถัดไป

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

7.6.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
7.6.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือ
หลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ล่วงหน้าก่อนวันรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 7.7 
ในการขายคืนหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนเป็นจํานวนหน่วยที ต้องการขายคืน ตาม
จํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
นั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 , 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายในห้าวันทําการนับตั งแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน พร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดย
อยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่าง
วันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วย
ลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ
7.6.1.2 ATM 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัทจัดการ
กําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการ
ที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ
อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ยอมรับและ
ผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวม
ถึงการยอมรับความเสี ยงใด ที อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.4 ไปรษณีย์
ยังไม่เปิดให้บริการ
7.6.1.5 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธี
การที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยง
ใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
7.6.1.6 หักบัญชี
ไม่มี
7.6.1.7   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

7.6.1.8 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไป
ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.6.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันรับซื อคืนหน่วยลงทุน
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนในการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีที ได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้
ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์คํานวณราคารับซื อคืน โดย
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.6.3 วันและเวลาที ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทําการในเวลาทําการ โดยจะเปิดรับคําสั งขายคืนตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคาร
พาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น. หากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดได้ ภายในกลุ่มกองทุนเปิดที บริษัทจัดการกําหนด
ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั น การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้
หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง

ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(1) สับเปลี ยนกับกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี
ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมายังกองทุนรวมนี ได้

ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั น โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงกองทุนที สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน พร้อมทั งลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ดังนี 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง (Switch out)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ต้นทาง ตามข้อ 7.6.3 และ 7.7 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง (Switch in) 
(1) ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงที มีการเปิดเสนอขายครั งแรกภายในวันทําการสุดท้ายของ
ช่วงเวลาเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น.
(2) ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลาย
ทาง ตามข้อ 6.2.8 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที 
ได้รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคา
ขายและราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือ
หน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการ
รับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนทั งจํานวน จากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด
ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที จะสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดต้นทางที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับ
เปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน
(4) ในกรณีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นข้อจํากัดจํานวนเงินขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางจากบริษัทจัดการ
(5) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกอง
ทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(5.1) กรณีระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดัง
กล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(5.2) กรณีระบุเป็นจํานวนเงิน

กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวัน
ทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียน
กองทุนสําหรับการสับเปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือ ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนด
ราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น
8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินตามวิธี
การดังนี 
1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์อื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วย ตามวิธีการดังต่อไปนี 
(2.1) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
(2.2) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัท
จัดการจะกําหนดต่อไป
หมายเหตุ: ส่วนต่างระหว่างมูลค่า เท่ากับ มูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน หักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
3. กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับผู้
ถือหน่วยแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วย
4. กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
แทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขาย
คืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมได้ในกรณีดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3)บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่เกิน
10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบ เพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ตามข้อ 22.1.2 ในส่วนข้อผูกพัน

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุด
รับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบ
ถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั น ให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั ง
ซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

11.3 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามข้อ 16.4.2 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อน
หลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดย
พลัน

11.4 ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการ
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
สําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วัน
ทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

กลุ่มกิจการ บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนฟื นฟู กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร
แห่งประเทศไทย

กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ น
ในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที สอง (Asian Bond
Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting
of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)

กองทุน AI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)

กองทุน buy & hold กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จนครบ
กําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม

กองทุน CIS
ต่างประเทศ

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะ
จัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน
infra กองทุน private equity ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน ETF ต่างประเทศ กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน infra รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง
ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้าง
พื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

กองทุน LTF กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

กองทุน property กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

กองทุน UI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited
Investor Mutual Fund)

การลดความเสี ยง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลด
ความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ โครงการจัดการกองทุนรวม

เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

เงินฝากอิสลาม ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบเคียงได้กับ
เงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่
สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ เวลาใด ๆ

ดัชนีกลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์

ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

ตราสารภาครัฐไทย ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้
มีภาระผูกพัน

ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้คํ้าประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

ตราสาร Basel III ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแลสถาบันการเงิน
ของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)

ตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและผู้
เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการ
จัดการซื อขายเป็นประการอื น และผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนั น

ธปท. ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธพ. ธนาคารพาณิชย์

บค. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

บง. บริษัทเงินทุน

บล. บริษัทหลักทรัพย์

บลจ. บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทจดทะเบียน บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ใน SET

บริษัทย่อย บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

บริษัทใหญ่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

แบบ filing แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที  6)

ผู้มีภาระผูกพัน ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คํ้าประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วย
ลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้างมาก มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของ
จํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

ศูนย์ซื อขาย
derivatives

ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

หน่วย CIS หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวม
เพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุน
ส่วนบุคคล

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

หน่วย infra หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื น
ฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

หน่วย property หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

หุ้นกู้ระยะสั น หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

B/E ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

benchmark ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

CIS operator บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

concentration limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

CRA สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที  5

credit derivatives derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี  (credit
event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

credit event เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

credit rating อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

currency risk ความเสี ยงด้าน FX

delta อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญากับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

derivatives สัญญาซื อขายล่วงหน้า

derivatives on 
organized exchange

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

discount rate อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

DW ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

foreign REIT กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

FX อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

GMS ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน
(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

group limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

guarantor rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้คํ้าประกัน

international scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

investment grade credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

IOSCO International Organization of Securities Commissions

IPO การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial Public
Offering)

issue rating อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

market price มูลค่าตามราคาตลาด

MF กองทุนรวม (Mutual Fund)

MMF กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

national scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

NAV มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

net exposure มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Nonretail MF กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ งอยู่ภาย
ใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

notional amount มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

obligation ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

options สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3
แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

OTC derivatives derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

P/N ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

portfolio duration อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

product limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

PVD กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

regulated market ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี

ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

repo ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

retail MF กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

reverse repo ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

SBL ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

securities lending ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

share warrants ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

single entity limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

SIP Specific Investment Products

SN ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

sovereign rating อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

TBMA สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

TSFC บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

TSR ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription
Right)

underlying สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

WFE World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  UOB Smart DividendFocused Equity Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UOBSDF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยกองทุนจะเน้นลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ งบริษัทดังกล่าวมีประวัติการจ่ายเงินปันผลที 
สม่ําเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
หลัก

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ไม่ลงทุน

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
กองทุนจะนําเงินลงทุนที ระดมได้ไปเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที มี
ประวัติการจ่ายเงินปันผลที สมํ่าเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต โดยผู้จัดการ
กองทุนจะพิจารณาหลักทรัพย์ที จะลงทุนให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจของประเทศและแนวโน้มการลงทุนของบริษัทเป็นหลัก
ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักโดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ดังนี 
1. ประวัติการจ่ายเงินปันผลในอดีต
2. ผลประกอบการในปัจจุบันและในอนาคต
3. แนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาถึงการลงทุนที มีความมั นคง และ/หรือ มีความผันผวนตํ่า รวมถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ประกอบด้วย ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และกองทุนจะลงทุนโดยมี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือ
เท่ากับ 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยเงินทุนส่วนที เหลือจะนําไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี 
กึ งทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานประกาศกําหนด ทั งนี ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทที ลงทุนไตรมาสละ 1
ครั ง โดยผู้จัดการกองทุนจะนําเสนอผลการพิจารณาให้แก่คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) อย่างไรก็ตาม
หากมีปัจจัยหรือเหตการณ์ที ผู้จัดการกองทุนมีความเห็นว่าอาจเปลี ยนแปลงผลการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้
ออกตราสารอย่างมีนัยสําคัญก่อนรอบการพิจารณา ผู้จัดการกองทุนจะปรับเปลี ยนการลงทุนในหุ้นดังกล่าวให้เหมาะสม และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ข้างต้น

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี 
รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว ซึ งหลักทรัพยหรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) ตราสารหนี ที มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured
Notes) สัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถึงตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non –
investment grade) และตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ทั งนี กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื น บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่างตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าว

ส่วนที  1 : ตราสาร TS (transferable securities) 
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นตามที กําหนดในประกาศ
ทน.87/2558 ภาคผนวก 3 ซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับ
โอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอซึ ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํา
มาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้อง
อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1. 
2.1 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับ
อาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
1.1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.1 
1.2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.2.2 จดทะเบียนซื อขายใน SET 

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) ธนาคารออมสิน
(3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(4) ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(7) ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
(8) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(9) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(10) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (9)

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทย
2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที 
ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือ ที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการ การคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ มากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญา ซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจ หรือ
ดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและ
เป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการ โดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้
เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวันมากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม ตามที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ งบาง
อัตราส่วนการลงทุนหรือทั งหมดจะไม่เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกําหนดไว้ สําหรับอัตราส่วนการลงทุนที เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กรณีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลง
อัตราส่วนการลงทุนนั น บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย รายละเอียดอัตราส่วนการลงทุนมี
ดังต่อไปนี 

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2
หน่วย CIS ตามที ระบุใน ข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

4.3 เสนอขายในประเทศไทย

4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วันที 
ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 

5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออก
ตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการ
เป็นหลักทรัพย์ซื อขายใน SET)

5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ซึ งหุ้น
ของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่ระหว่างดําเนินการ
แก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขายใน SET)

5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 5.1

5.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.4.1 ตราสาร Basel III 
5.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 
5.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
5.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่
วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9
5.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
5.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

5.5 DW ที มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade

5.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment
grade
5.6.1 reverse repo

5.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียน
ซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET 
5.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่
กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

 5.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.2 ที จด
ทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวม
ถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 หน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมีลักษณะ
ตาม 5.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)**

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุก
บริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือ
การเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงินกับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

** หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที 3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)***

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ
ตั วสัญญาใช้เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวม
ถึงสาขาในต่างประเทศของ นิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้
ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั ง
ขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุน ได้รับโอนกรรมสิทธิ มา
จากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities
lending)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี เว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี ย
ตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับMF ที อายุคงเหลือ ≤ 6
เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยน
มือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้อง
ในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุน สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนในตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน เงิน
ฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุ
กองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุน
ใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้องกับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 หน่วย infra หรือหน่วย property ไม่เกิน 20%

4 Reverse repo ไม่เกิน 25%

5 Securities lending ไม่เกิน 25%

6 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่
สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี 
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1 มีลักษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้อ 5 ในส่วนที 
1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา (single entity limit)

6.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment
grade หรือไม่มี credit rating

รวมกัน
ไม่เกิน 15%

*** สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บริษัทจัดการรายเดียวกันต้องมี
จํานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั งหมด
ของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน ตราสาร Basel III และศุ
กูก ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐ
ไทย หรือ ตราสารหนี ภาครัฐ
ต่างประเทศ)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)1

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะ
เวลาบัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออก
ใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงิน
ล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สิน
ทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั น
จะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการทั วไป และในกรณีที ผู้ออก
ตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออก
และเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ใน
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออก
ใหม่และม ีcredit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1.
– 9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

4 หน่วย infra ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที ออก
หน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

 5 หน่วย property ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1)  มีขนาดเล็ก

(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

1 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการ
เงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับ
สากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted
Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น
2 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงาน
ไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่าระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่ วันที เกิด
กรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
ที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถ
แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการ
ต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือ
หน่วยของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 

1. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งก่อนวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1)จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ห้ามมิให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการเพื อขยายวงเงินสําหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์ดัง
กล่าวที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่าง
ประเทศจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด
(3) ในกรณีที มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที มีผู้รับผิดชอบการบริหาร
จัดการกองทุนดังกล่าวเป็นบุคคลที มีความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนรวมตามประกาศที สํานักงาน
ก.ล.ต. กําหนด และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื นใดจากกองทุนรวมฟีดเดอร์หรือผู้ถือหน่วยลงทุนใน
ลักษณะที ซ้ําซ้อนกับกองทุนรวมหรือกองทุนต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบเกี ยวกับความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความจําเป็นในการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนั น ภายใน 30 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(4) ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดัง
กล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที อัตราส่วนการลงทุนเป็นไปตามที กําหนด

2. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) หากบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้
ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ห้ามมิให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนเพิ มเติมใน
ทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด และให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าว
จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการ
โดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท
จัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 
2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัท
จัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ
ก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยประกาศในหนังสือพิมพ์
รายวัน 1 ฉบับ รวมทั งปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทุกแห่ง
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) (จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
เรียบร้อยแล้ว) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูก
ต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน พร้อมหลัก
ฐานตามข้อ 5.2.7 ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ
เงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะ
ผู้ถือหน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสารสําคัญของกองทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี เข้า
กองทุนเปิดนี ตามเงื อนไข วัน เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือ
คําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยลงวันที ตามวันที ที ซื อแต่ไม่เกินวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อต้องขีดคร่อม
เฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ โดยบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีที บริษัท
จัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 บัญชีประเภทออมทรัพย์ของ ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
และบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
หลังจากที บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้
รับหลักฐานการรับชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อหน่วยลงทุนจะ
สมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้เรียกเก็บเงินตาม เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั ง
จ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชี
กองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น ที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็นผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม
นอกจากนี บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได ้(ถ้ามี) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามวิธีการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตข้อ 6.2.2.7 

5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อ
หลังจากที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อ
โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที สั งซื อในวันเดียวกัน และมีมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือไม่เพียงพอต่อ
การจัดสรร บริษัทจะจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยทุกรายเป็นมูลค่าขั นต่ํารายละ 2,000บาท (สองพันบาทถ้วน) บาท(จํานวนเงินดัง
กล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว) ก่อนในลําดับแรก โดยส่วนที เหลือจะจัดสรรให้ตามสัดส่วนมูลค่า
ที สั งซื อหักด้วยมูลค่าขั นตํ่าที ได้ทําการจัดสรรให้แล้ว หากมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือมีไม่เพียงพอที จะจัดสรรให้กับผู้
ถือหน่วยทุกรายตามมูลค่าขั นต่ําที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะทําการจัดสรรมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือที มีอยู่ทั งหมด
ตามสัดส่วนมูลค่าที สั งซื อให้แก่ผู้ถือหน่วย
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่
จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุนเกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อ
ยกเว้นตามข้อ 22(2) (ข.), (ค.), (ง.) และ ข้อ 29(1) แห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที สน.22/2552 เรื องการจัดตั งกองทุนรวมและการเข้าทําสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที  28
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการภายหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจําหน่าย
หน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึงสามสิบห้าราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะยุติการจําหน่ายหน่วยลงทุนและแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสิบห้าวันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน และคืน
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ภายในหนึ งเดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานั นได้อันเนื องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปี นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลานั นให้ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุน
ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วตามวรรคหนึ ง ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วย ลงทุนเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ดําเนินการเป็นประการอื นได้

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ไม่มี

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข). สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ
(ค). สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ)
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

(2) กรณีนิติบุคคล
(ก). สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข). สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(ค). ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง). หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วย ค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุน ดังกล่าวเป็น
ราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และ
การประกาศมูลค่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดําเนินการใน กรณีที 
มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุน ภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.2.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้ว
แต่กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้า
มี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความ
ต่างๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสาร
หรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือวิธี
การอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณา
จัดสรรให้โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการ
จัดสรรตามจํานวนที สั งซื อ

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 ข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้ผู้
ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ลงนามรับรองให้
กับผู้สั งซื อไว้เป็นหลักฐาน

6.2.2.2 ATM 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้อง
ลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบเอทีเอ็มจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์เมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะต้องลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
คําขอใช้บริการ

คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและ
บริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้สั งซื อ หน่วยลงทุนจะไม่
สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคาร
ทางโทรศัพท์นั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.4 ไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัท
จัดการกําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนที ส่งมายังบริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนนั นจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนและบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วย ลงทุนได้โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
นั นได้เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ ทั งนี บริษัทจัดการจะทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนที ได้รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันทําการถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และ
ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.5 INTERNET 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลง
นามในคําขอใชับริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น

6.2.2.6 หักบัญชี
ผู้สนใจสามารถซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตเฉพาะที บริษัทจัดการกําหนด
ได้ที บริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเฉพาะที เปิดให้บริการนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
( 1 ) ในการสั งซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นประจําทุกเดือนในเวลาเดียวกัน ด้วยการให้ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือบัญชี
บัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้เปิดไว้ที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนด้วยจํานวนเงินที เท่ากันในแต่ละงวด
( 2 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการนี สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเพื อขอใช้
บริการ โดยกรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วง
หน้า” ซึ งการให้บริษัทจัดการดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีผลใช้บังคับ และ
ให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนคําสั ง โดยแจ้งไปยังบริษัทจัดการหรือสาขาของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าไว้ตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุในแบบคําขอดังกล่าว
( 3 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื อ บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น และจํานวนเงินที ต้องการสั งซื อซึ งจะ
ต้องไม่ต่ํากว่าครั งละ 1,000 บาท และเพิ มขึ นเป็นจํานวนทวีคูณของ 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินจาก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อและโอนเข้าบัญชีสั งซื อกองทุนเปิดเพื อซื อหน่วยลงทุนทุกเดือน ตามที ผู้สั งซื อ
ได้ระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย ซึ งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ในกรณี
ที วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดบริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในวันทําการ
ถัดไปเพื อซื อหน่วยลงทุนในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น
อนึ งค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที เกี ยวข้องกับการหักบัญชีที เรียกเก็บโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะเป็นภาระ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน
( 4 ) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไข “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน
และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกคําขอยกเลิกการใช้บริการและกรอก “หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
( 5 ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฎอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์
และใช้อ้างอิงได้

6.2.2.7 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบการสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิต
นั น

บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านทางบัตรเครดิตจะยอมรับและผูกพันตามเงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความ
เสี ยงใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ

ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีบัตรเครดิต
เป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุน
ที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.2.8 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.9 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน
เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น ในกรณีที ชําระเงินค่าซื อ
หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงิน ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั ง
จ่าย “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ เพื อเข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์ที บริษัทจัดการเปิด
ไว ้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
หรือ “บัญชีเพื อการสั งซื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน – บลจ. ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จํากัด” เพื อเข้าบัญชีประเภทกระแสราย
วันที บริษัทจัดการเปิดไว้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
หรือ “UOB Asset Management(Thailand)Sub&Red” เพื อเข้าบัญชีกระแสรายวันที บริษัทจัดการเปิดไว้ของธนาคารดังต่อ
ไปนี 
 ธนาคารซิตี แบงก์ เอ็น.เอ สาขากรุงเทพฯ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลังโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อ
หน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิกคําสั งซื อนั น ๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดย
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบลบหนี กับ
บริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 ATM 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากใน
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.3 TELEBANK 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ เรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหัก
เงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 ไปรษณีย์
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในคําสั งซื อหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งให้บริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลง
ทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที ระบุไว้ในคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยชําระเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารหรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ ในกรณีที ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคาร ผู้ถือหน่วยต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.5 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็น
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.6 หักบัญชี
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือ
ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" เท่านั นเพื อซื อหน่วย
ลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหัก
บัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณีใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และ
เงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัท
จัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอม
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.7 บัตรเดรดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชี
บัตรเครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือ
บัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.8 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
เว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
15 วัน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนโดย
ได้พิสูจน์และ/หรือติดตาม เพื อระบุตัวตนของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้วนั นแต่ไม่สามารถระบุได้ ไม่ว่าทางใดทางหนึ งหรือหลาย
ทาง จนเป็นผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคาร
พาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที 
ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และ
เพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อ
พร้อมเงินค่าซื อเต็มจํานวน

ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
จัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระ
ค่าซื อในส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลง
ทะเบียนไปยังที อยู่ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 4 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการ
จัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุนหรือปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีหยุดการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วปรากฏว่าหากขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมจะก่อให้เกิด
ปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าจะไม่สามารถดํารงสัดส่วนตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่
สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน
รวม ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันทําการหยุดการขายหน่วยลงทุน โดยจะติดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

6.2.6.2 กรณีปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการมีสิทธิจะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือกรณีที บริษัทจัดการเกิด
ข้อสงสัยว่าการซื อหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนจะเป็นการฟอกเงิน
(2) กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนรวม หรือก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวม โดยจะ
พิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรือจํานวนเงินของการสั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทุนรวมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบ
ถ้วนชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปต่อไป โดย
หากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อน
เป็นวันทําการถัดไป

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

7.6.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
7.6.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือ
หลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ล่วงหน้าก่อนวันรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 7.7 
ในการขายคืนหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนเป็นจํานวนหน่วยที ต้องการขายคืน ตาม
จํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
นั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 , 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายในห้าวันทําการนับตั งแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน พร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดย
อยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่าง
วันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วย
ลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ
7.6.1.2 ATM 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัทจัดการ
กําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการ
ที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ
อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ยอมรับและ
ผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวม
ถึงการยอมรับความเสี ยงใด ที อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.4 ไปรษณีย์
ยังไม่เปิดให้บริการ
7.6.1.5 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธี
การที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยง
ใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
7.6.1.6 หักบัญชี
ไม่มี
7.6.1.7   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

7.6.1.8 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไป
ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.6.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันรับซื อคืนหน่วยลงทุน
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนในการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีที ได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้
ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์คํานวณราคารับซื อคืน โดย
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.6.3 วันและเวลาที ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทําการในเวลาทําการ โดยจะเปิดรับคําสั งขายคืนตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคาร
พาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น. หากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดได้ ภายในกลุ่มกองทุนเปิดที บริษัทจัดการกําหนด
ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั น การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้
หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง

ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(1) สับเปลี ยนกับกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี
ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมายังกองทุนรวมนี ได้

ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั น โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงกองทุนที สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน พร้อมทั งลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ดังนี 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง (Switch out)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ต้นทาง ตามข้อ 7.6.3 และ 7.7 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง (Switch in) 
(1) ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงที มีการเปิดเสนอขายครั งแรกภายในวันทําการสุดท้ายของ
ช่วงเวลาเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น.
(2) ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลาย
ทาง ตามข้อ 6.2.8 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที 
ได้รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคา
ขายและราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือ
หน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการ
รับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนทั งจํานวน จากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด
ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที จะสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดต้นทางที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับ
เปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน
(4) ในกรณีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นข้อจํากัดจํานวนเงินขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางจากบริษัทจัดการ
(5) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกอง
ทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(5.1) กรณีระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดัง
กล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(5.2) กรณีระบุเป็นจํานวนเงิน

กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวัน
ทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียน
กองทุนสําหรับการสับเปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือ ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนด
ราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น
8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินตามวิธี
การดังนี 
1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์อื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วย ตามวิธีการดังต่อไปนี 
(2.1) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
(2.2) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัท
จัดการจะกําหนดต่อไป
หมายเหตุ: ส่วนต่างระหว่างมูลค่า เท่ากับ มูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน หักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
3. กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับผู้
ถือหน่วยแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วย
4. กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
แทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขาย
คืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมได้ในกรณีดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3)บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่เกิน
10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบ เพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ตามข้อ 22.1.2 ในส่วนข้อผูกพัน

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุด
รับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบ
ถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั น ให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั ง
ซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

11.3 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามข้อ 16.4.2 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อน
หลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดย
พลัน

11.4 ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการ
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
สําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วัน
ทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์

22/01/2564 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0644/2553] หน้า 10 / 46



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

กลุ่มกิจการ บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนฟื นฟู กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร
แห่งประเทศไทย

กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ น
ในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที สอง (Asian Bond
Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting
of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)

กองทุน AI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)

กองทุน buy & hold กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จนครบ
กําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม

กองทุน CIS
ต่างประเทศ

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะ
จัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน
infra กองทุน private equity ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน ETF ต่างประเทศ กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน infra รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง
ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้าง
พื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

กองทุน LTF กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

กองทุน property กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

กองทุน UI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited
Investor Mutual Fund)

การลดความเสี ยง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลด
ความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ โครงการจัดการกองทุนรวม

เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

เงินฝากอิสลาม ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบเคียงได้กับ
เงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่
สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ เวลาใด ๆ

ดัชนีกลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์

ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

ตราสารภาครัฐไทย ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้
มีภาระผูกพัน

ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้คํ้าประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

ตราสาร Basel III ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแลสถาบันการเงิน
ของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)

ตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและผู้
เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการ
จัดการซื อขายเป็นประการอื น และผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนั น

ธปท. ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธพ. ธนาคารพาณิชย์

บค. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

บง. บริษัทเงินทุน

บล. บริษัทหลักทรัพย์

บลจ. บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทจดทะเบียน บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ใน SET

บริษัทย่อย บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

บริษัทใหญ่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

แบบ filing แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที  6)

ผู้มีภาระผูกพัน ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คํ้าประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วย
ลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้างมาก มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของ
จํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

ศูนย์ซื อขาย
derivatives

ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

หน่วย CIS หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวม
เพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุน
ส่วนบุคคล

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

หน่วย infra หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื น
ฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

หน่วย property หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

หุ้นกู้ระยะสั น หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

B/E ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

benchmark ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

CIS operator บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

concentration limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

CRA สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที  5

credit derivatives derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี  (credit
event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

credit event เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

credit rating อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

currency risk ความเสี ยงด้าน FX

delta อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญากับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

derivatives สัญญาซื อขายล่วงหน้า

derivatives on 
organized exchange

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

discount rate อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

DW ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

foreign REIT กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

FX อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

GMS ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน
(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

group limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

guarantor rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้คํ้าประกัน

international scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

investment grade credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

IOSCO International Organization of Securities Commissions

IPO การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial Public
Offering)

issue rating อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

market price มูลค่าตามราคาตลาด

MF กองทุนรวม (Mutual Fund)

MMF กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

national scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

NAV มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

net exposure มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Nonretail MF กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ งอยู่ภาย
ใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

notional amount มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

obligation ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

options สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3
แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

OTC derivatives derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

P/N ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

portfolio duration อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

product limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

PVD กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

regulated market ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี

ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

repo ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

retail MF กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

reverse repo ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

SBL ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

securities lending ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

share warrants ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

single entity limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

SIP Specific Investment Products

SN ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

sovereign rating อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

TBMA สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

TSFC บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

TSR ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription
Right)

underlying สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

WFE World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  UOB Smart DividendFocused Equity Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UOBSDF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยกองทุนจะเน้นลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ งบริษัทดังกล่าวมีประวัติการจ่ายเงินปันผลที 
สม่ําเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
หลัก

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ไม่ลงทุน

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
กองทุนจะนําเงินลงทุนที ระดมได้ไปเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที มี
ประวัติการจ่ายเงินปันผลที สมํ่าเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต โดยผู้จัดการ
กองทุนจะพิจารณาหลักทรัพย์ที จะลงทุนให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจของประเทศและแนวโน้มการลงทุนของบริษัทเป็นหลัก
ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักโดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ดังนี 
1. ประวัติการจ่ายเงินปันผลในอดีต
2. ผลประกอบการในปัจจุบันและในอนาคต
3. แนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาถึงการลงทุนที มีความมั นคง และ/หรือ มีความผันผวนตํ่า รวมถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ประกอบด้วย ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และกองทุนจะลงทุนโดยมี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือ
เท่ากับ 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยเงินทุนส่วนที เหลือจะนําไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี 
กึ งทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานประกาศกําหนด ทั งนี ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทที ลงทุนไตรมาสละ 1
ครั ง โดยผู้จัดการกองทุนจะนําเสนอผลการพิจารณาให้แก่คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) อย่างไรก็ตาม
หากมีปัจจัยหรือเหตการณ์ที ผู้จัดการกองทุนมีความเห็นว่าอาจเปลี ยนแปลงผลการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้
ออกตราสารอย่างมีนัยสําคัญก่อนรอบการพิจารณา ผู้จัดการกองทุนจะปรับเปลี ยนการลงทุนในหุ้นดังกล่าวให้เหมาะสม และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ข้างต้น

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี 
รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว ซึ งหลักทรัพยหรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) ตราสารหนี ที มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured
Notes) สัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถึงตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non –
investment grade) และตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ทั งนี กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื น บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่างตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าว

ส่วนที  1 : ตราสาร TS (transferable securities) 
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นตามที กําหนดในประกาศ
ทน.87/2558 ภาคผนวก 3 ซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับ
โอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอซึ ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํา
มาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้อง
อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1. 
2.1 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับ
อาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
1.1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.1 
1.2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.2.2 จดทะเบียนซื อขายใน SET 

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) ธนาคารออมสิน
(3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(4) ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(7) ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
(8) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(9) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(10) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (9)

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทย
2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที 
ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือ ที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการ การคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ มากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญา ซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจ หรือ
ดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและ
เป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการ โดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้
เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวันมากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม ตามที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ งบาง
อัตราส่วนการลงทุนหรือทั งหมดจะไม่เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกําหนดไว้ สําหรับอัตราส่วนการลงทุนที เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กรณีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลง
อัตราส่วนการลงทุนนั น บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย รายละเอียดอัตราส่วนการลงทุนมี
ดังต่อไปนี 

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2
หน่วย CIS ตามที ระบุใน ข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

4.3 เสนอขายในประเทศไทย

4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วันที 
ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 

5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออก
ตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการ
เป็นหลักทรัพย์ซื อขายใน SET)

5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ซึ งหุ้น
ของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่ระหว่างดําเนินการ
แก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขายใน SET)

5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 5.1

5.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.4.1 ตราสาร Basel III 
5.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 
5.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
5.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่
วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9
5.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
5.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

5.5 DW ที มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade

5.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment
grade
5.6.1 reverse repo

5.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียน
ซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET 
5.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่
กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

 5.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.2 ที จด
ทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวม
ถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 หน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมีลักษณะ
ตาม 5.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)**

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุก
บริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือ
การเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงินกับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

** หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที 3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)***

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ
ตั วสัญญาใช้เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวม
ถึงสาขาในต่างประเทศของ นิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้
ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั ง
ขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุน ได้รับโอนกรรมสิทธิ มา
จากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities
lending)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี เว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี ย
ตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับMF ที อายุคงเหลือ ≤ 6
เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยน
มือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้อง
ในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุน สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนในตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน เงิน
ฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุ
กองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุน
ใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้องกับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 หน่วย infra หรือหน่วย property ไม่เกิน 20%

4 Reverse repo ไม่เกิน 25%

5 Securities lending ไม่เกิน 25%

6 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่
สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี 
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1 มีลักษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้อ 5 ในส่วนที 
1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา (single entity limit)

6.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment
grade หรือไม่มี credit rating

รวมกัน
ไม่เกิน 15%

*** สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บริษัทจัดการรายเดียวกันต้องมี
จํานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั งหมด
ของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน ตราสาร Basel III และศุ
กูก ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐ
ไทย หรือ ตราสารหนี ภาครัฐ
ต่างประเทศ)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)1

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะ
เวลาบัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออก
ใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงิน
ล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สิน
ทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั น
จะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการทั วไป และในกรณีที ผู้ออก
ตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออก
และเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ใน
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออก
ใหม่และม ีcredit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1.
– 9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

4 หน่วย infra ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที ออก
หน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

 5 หน่วย property ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1)  มีขนาดเล็ก

(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

1 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการ
เงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับ
สากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted
Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น
2 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงาน
ไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่าระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่ วันที เกิด
กรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
ที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถ
แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการ
ต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือ
หน่วยของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 

1. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งก่อนวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1)จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ห้ามมิให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการเพื อขยายวงเงินสําหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์ดัง
กล่าวที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่าง
ประเทศจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด
(3) ในกรณีที มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที มีผู้รับผิดชอบการบริหาร
จัดการกองทุนดังกล่าวเป็นบุคคลที มีความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนรวมตามประกาศที สํานักงาน
ก.ล.ต. กําหนด และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื นใดจากกองทุนรวมฟีดเดอร์หรือผู้ถือหน่วยลงทุนใน
ลักษณะที ซ้ําซ้อนกับกองทุนรวมหรือกองทุนต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบเกี ยวกับความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความจําเป็นในการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนั น ภายใน 30 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(4) ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดัง
กล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที อัตราส่วนการลงทุนเป็นไปตามที กําหนด

2. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) หากบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้
ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ห้ามมิให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนเพิ มเติมใน
ทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด และให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าว
จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการ
โดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท
จัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 
2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัท
จัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ
ก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยประกาศในหนังสือพิมพ์
รายวัน 1 ฉบับ รวมทั งปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทุกแห่ง
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) (จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
เรียบร้อยแล้ว) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูก
ต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน พร้อมหลัก
ฐานตามข้อ 5.2.7 ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ
เงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะ
ผู้ถือหน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสารสําคัญของกองทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี เข้า
กองทุนเปิดนี ตามเงื อนไข วัน เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือ
คําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยลงวันที ตามวันที ที ซื อแต่ไม่เกินวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อต้องขีดคร่อม
เฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ โดยบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีที บริษัท
จัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 บัญชีประเภทออมทรัพย์ของ ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
และบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
หลังจากที บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้
รับหลักฐานการรับชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อหน่วยลงทุนจะ
สมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้เรียกเก็บเงินตาม เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั ง
จ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชี
กองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น ที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็นผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม
นอกจากนี บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได ้(ถ้ามี) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามวิธีการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตข้อ 6.2.2.7 

5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อ
หลังจากที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อ
โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที สั งซื อในวันเดียวกัน และมีมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือไม่เพียงพอต่อ
การจัดสรร บริษัทจะจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยทุกรายเป็นมูลค่าขั นต่ํารายละ 2,000บาท (สองพันบาทถ้วน) บาท(จํานวนเงินดัง
กล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว) ก่อนในลําดับแรก โดยส่วนที เหลือจะจัดสรรให้ตามสัดส่วนมูลค่า
ที สั งซื อหักด้วยมูลค่าขั นตํ่าที ได้ทําการจัดสรรให้แล้ว หากมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือมีไม่เพียงพอที จะจัดสรรให้กับผู้
ถือหน่วยทุกรายตามมูลค่าขั นต่ําที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะทําการจัดสรรมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือที มีอยู่ทั งหมด
ตามสัดส่วนมูลค่าที สั งซื อให้แก่ผู้ถือหน่วย
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่
จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุนเกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อ
ยกเว้นตามข้อ 22(2) (ข.), (ค.), (ง.) และ ข้อ 29(1) แห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที สน.22/2552 เรื องการจัดตั งกองทุนรวมและการเข้าทําสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที  28
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการภายหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจําหน่าย
หน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึงสามสิบห้าราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะยุติการจําหน่ายหน่วยลงทุนและแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสิบห้าวันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน และคืน
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ภายในหนึ งเดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานั นได้อันเนื องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปี นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลานั นให้ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุน
ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วตามวรรคหนึ ง ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วย ลงทุนเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ดําเนินการเป็นประการอื นได้

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ไม่มี

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข). สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ
(ค). สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ)
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

(2) กรณีนิติบุคคล
(ก). สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข). สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(ค). ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง). หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วย ค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุน ดังกล่าวเป็น
ราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และ
การประกาศมูลค่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดําเนินการใน กรณีที 
มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุน ภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.2.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้ว
แต่กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้า
มี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความ
ต่างๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสาร
หรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือวิธี
การอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณา
จัดสรรให้โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการ
จัดสรรตามจํานวนที สั งซื อ

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 ข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้ผู้
ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ลงนามรับรองให้
กับผู้สั งซื อไว้เป็นหลักฐาน

6.2.2.2 ATM 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้อง
ลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบเอทีเอ็มจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์เมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะต้องลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
คําขอใช้บริการ

คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและ
บริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้สั งซื อ หน่วยลงทุนจะไม่
สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคาร
ทางโทรศัพท์นั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.4 ไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัท
จัดการกําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนที ส่งมายังบริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนนั นจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนและบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วย ลงทุนได้โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
นั นได้เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ ทั งนี บริษัทจัดการจะทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนที ได้รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันทําการถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และ
ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.5 INTERNET 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลง
นามในคําขอใชับริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น

6.2.2.6 หักบัญชี
ผู้สนใจสามารถซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตเฉพาะที บริษัทจัดการกําหนด
ได้ที บริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเฉพาะที เปิดให้บริการนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
( 1 ) ในการสั งซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นประจําทุกเดือนในเวลาเดียวกัน ด้วยการให้ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือบัญชี
บัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้เปิดไว้ที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนด้วยจํานวนเงินที เท่ากันในแต่ละงวด
( 2 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการนี สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเพื อขอใช้
บริการ โดยกรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วง
หน้า” ซึ งการให้บริษัทจัดการดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีผลใช้บังคับ และ
ให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนคําสั ง โดยแจ้งไปยังบริษัทจัดการหรือสาขาของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าไว้ตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุในแบบคําขอดังกล่าว
( 3 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื อ บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น และจํานวนเงินที ต้องการสั งซื อซึ งจะ
ต้องไม่ต่ํากว่าครั งละ 1,000 บาท และเพิ มขึ นเป็นจํานวนทวีคูณของ 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินจาก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อและโอนเข้าบัญชีสั งซื อกองทุนเปิดเพื อซื อหน่วยลงทุนทุกเดือน ตามที ผู้สั งซื อ
ได้ระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย ซึ งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ในกรณี
ที วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดบริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในวันทําการ
ถัดไปเพื อซื อหน่วยลงทุนในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น
อนึ งค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที เกี ยวข้องกับการหักบัญชีที เรียกเก็บโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะเป็นภาระ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน
( 4 ) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไข “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน
และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกคําขอยกเลิกการใช้บริการและกรอก “หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
( 5 ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฎอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์
และใช้อ้างอิงได้

6.2.2.7 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบการสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิต
นั น

บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านทางบัตรเครดิตจะยอมรับและผูกพันตามเงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความ
เสี ยงใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ

ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีบัตรเครดิต
เป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุน
ที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.2.8 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.9 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน
เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น ในกรณีที ชําระเงินค่าซื อ
หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงิน ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั ง
จ่าย “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ เพื อเข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์ที บริษัทจัดการเปิด
ไว ้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
หรือ “บัญชีเพื อการสั งซื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน – บลจ. ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จํากัด” เพื อเข้าบัญชีประเภทกระแสราย
วันที บริษัทจัดการเปิดไว้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
หรือ “UOB Asset Management(Thailand)Sub&Red” เพื อเข้าบัญชีกระแสรายวันที บริษัทจัดการเปิดไว้ของธนาคารดังต่อ
ไปนี 
 ธนาคารซิตี แบงก์ เอ็น.เอ สาขากรุงเทพฯ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลังโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อ
หน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิกคําสั งซื อนั น ๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดย
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบลบหนี กับ
บริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 ATM 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากใน
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.3 TELEBANK 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ เรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหัก
เงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 ไปรษณีย์
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในคําสั งซื อหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งให้บริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลง
ทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที ระบุไว้ในคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยชําระเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารหรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ ในกรณีที ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคาร ผู้ถือหน่วยต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.5 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็น
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.6 หักบัญชี
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือ
ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" เท่านั นเพื อซื อหน่วย
ลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหัก
บัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณีใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และ
เงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัท
จัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอม
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.7 บัตรเดรดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชี
บัตรเครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือ
บัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.8 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
เว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
15 วัน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนโดย
ได้พิสูจน์และ/หรือติดตาม เพื อระบุตัวตนของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้วนั นแต่ไม่สามารถระบุได้ ไม่ว่าทางใดทางหนึ งหรือหลาย
ทาง จนเป็นผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคาร
พาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที 
ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และ
เพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อ
พร้อมเงินค่าซื อเต็มจํานวน

ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
จัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระ
ค่าซื อในส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลง
ทะเบียนไปยังที อยู่ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 4 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการ
จัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุนหรือปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีหยุดการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วปรากฏว่าหากขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมจะก่อให้เกิด
ปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าจะไม่สามารถดํารงสัดส่วนตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่
สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน
รวม ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันทําการหยุดการขายหน่วยลงทุน โดยจะติดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

6.2.6.2 กรณีปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการมีสิทธิจะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือกรณีที บริษัทจัดการเกิด
ข้อสงสัยว่าการซื อหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนจะเป็นการฟอกเงิน
(2) กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนรวม หรือก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวม โดยจะ
พิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรือจํานวนเงินของการสั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทุนรวมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบ
ถ้วนชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปต่อไป โดย
หากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อน
เป็นวันทําการถัดไป

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

7.6.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
7.6.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือ
หลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ล่วงหน้าก่อนวันรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 7.7 
ในการขายคืนหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนเป็นจํานวนหน่วยที ต้องการขายคืน ตาม
จํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
นั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 , 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายในห้าวันทําการนับตั งแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน พร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดย
อยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่าง
วันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วย
ลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ
7.6.1.2 ATM 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัทจัดการ
กําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการ
ที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ
อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ยอมรับและ
ผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวม
ถึงการยอมรับความเสี ยงใด ที อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.4 ไปรษณีย์
ยังไม่เปิดให้บริการ
7.6.1.5 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธี
การที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยง
ใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
7.6.1.6 หักบัญชี
ไม่มี
7.6.1.7   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

7.6.1.8 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไป
ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.6.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันรับซื อคืนหน่วยลงทุน
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนในการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีที ได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้
ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์คํานวณราคารับซื อคืน โดย
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.6.3 วันและเวลาที ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทําการในเวลาทําการ โดยจะเปิดรับคําสั งขายคืนตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคาร
พาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น. หากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดได้ ภายในกลุ่มกองทุนเปิดที บริษัทจัดการกําหนด
ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั น การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้
หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง

ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(1) สับเปลี ยนกับกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี
ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมายังกองทุนรวมนี ได้

ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั น โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงกองทุนที สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน พร้อมทั งลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ดังนี 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง (Switch out)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ต้นทาง ตามข้อ 7.6.3 และ 7.7 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง (Switch in) 
(1) ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงที มีการเปิดเสนอขายครั งแรกภายในวันทําการสุดท้ายของ
ช่วงเวลาเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น.
(2) ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลาย
ทาง ตามข้อ 6.2.8 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที 
ได้รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคา
ขายและราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือ
หน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการ
รับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนทั งจํานวน จากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด
ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที จะสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดต้นทางที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับ
เปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน
(4) ในกรณีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นข้อจํากัดจํานวนเงินขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางจากบริษัทจัดการ
(5) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกอง
ทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(5.1) กรณีระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดัง
กล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(5.2) กรณีระบุเป็นจํานวนเงิน

กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวัน
ทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียน
กองทุนสําหรับการสับเปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือ ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนด
ราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น
8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินตามวิธี
การดังนี 
1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์อื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วย ตามวิธีการดังต่อไปนี 
(2.1) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
(2.2) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัท
จัดการจะกําหนดต่อไป
หมายเหตุ: ส่วนต่างระหว่างมูลค่า เท่ากับ มูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน หักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
3. กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับผู้
ถือหน่วยแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วย
4. กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
แทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขาย
คืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมได้ในกรณีดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3)บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่เกิน
10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบ เพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ตามข้อ 22.1.2 ในส่วนข้อผูกพัน

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุด
รับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบ
ถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั น ให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั ง
ซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

11.3 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามข้อ 16.4.2 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อน
หลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดย
พลัน

11.4 ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการ
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
สําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วัน
ทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

กลุ่มกิจการ บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนฟื นฟู กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร
แห่งประเทศไทย

กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ น
ในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที สอง (Asian Bond
Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting
of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)

กองทุน AI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)

กองทุน buy & hold กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จนครบ
กําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม

กองทุน CIS
ต่างประเทศ

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะ
จัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน
infra กองทุน private equity ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน ETF ต่างประเทศ กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน infra รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง
ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้าง
พื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

กองทุน LTF กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

กองทุน property กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

กองทุน UI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited
Investor Mutual Fund)

การลดความเสี ยง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลด
ความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ โครงการจัดการกองทุนรวม

เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

เงินฝากอิสลาม ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบเคียงได้กับ
เงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่
สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ เวลาใด ๆ

ดัชนีกลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์

ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

ตราสารภาครัฐไทย ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้
มีภาระผูกพัน

ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้คํ้าประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

ตราสาร Basel III ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแลสถาบันการเงิน
ของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)

ตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและผู้
เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการ
จัดการซื อขายเป็นประการอื น และผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนั น

ธปท. ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธพ. ธนาคารพาณิชย์

บค. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

บง. บริษัทเงินทุน

บล. บริษัทหลักทรัพย์

บลจ. บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทจดทะเบียน บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ใน SET

บริษัทย่อย บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

บริษัทใหญ่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

แบบ filing แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที  6)

ผู้มีภาระผูกพัน ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คํ้าประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วย
ลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้างมาก มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของ
จํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

ศูนย์ซื อขาย
derivatives

ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

หน่วย CIS หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวม
เพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุน
ส่วนบุคคล

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

หน่วย infra หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื น
ฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

หน่วย property หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

หุ้นกู้ระยะสั น หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

B/E ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

benchmark ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

CIS operator บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

concentration limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

CRA สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที  5

credit derivatives derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี  (credit
event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

credit event เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

credit rating อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

currency risk ความเสี ยงด้าน FX

delta อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญากับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

derivatives สัญญาซื อขายล่วงหน้า

derivatives on 
organized exchange

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

discount rate อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

DW ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

foreign REIT กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

FX อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

GMS ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน
(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

group limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

guarantor rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้คํ้าประกัน

international scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

investment grade credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

IOSCO International Organization of Securities Commissions

IPO การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial Public
Offering)

issue rating อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

market price มูลค่าตามราคาตลาด

MF กองทุนรวม (Mutual Fund)

MMF กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

national scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

NAV มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

net exposure มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Nonretail MF กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ งอยู่ภาย
ใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

notional amount มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

obligation ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

options สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3
แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

OTC derivatives derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

P/N ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

portfolio duration อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

product limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

PVD กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

regulated market ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี

ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

repo ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

retail MF กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

reverse repo ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

SBL ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

securities lending ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

share warrants ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

single entity limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

SIP Specific Investment Products

SN ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

sovereign rating อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

TBMA สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

TSFC บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

TSR ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription
Right)

underlying สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

WFE World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  UOB Smart DividendFocused Equity Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UOBSDF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยกองทุนจะเน้นลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ งบริษัทดังกล่าวมีประวัติการจ่ายเงินปันผลที 
สม่ําเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
หลัก

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ไม่ลงทุน

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
กองทุนจะนําเงินลงทุนที ระดมได้ไปเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที มี
ประวัติการจ่ายเงินปันผลที สมํ่าเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต โดยผู้จัดการ
กองทุนจะพิจารณาหลักทรัพย์ที จะลงทุนให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจของประเทศและแนวโน้มการลงทุนของบริษัทเป็นหลัก
ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักโดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ดังนี 
1. ประวัติการจ่ายเงินปันผลในอดีต
2. ผลประกอบการในปัจจุบันและในอนาคต
3. แนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาถึงการลงทุนที มีความมั นคง และ/หรือ มีความผันผวนตํ่า รวมถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ประกอบด้วย ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และกองทุนจะลงทุนโดยมี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือ
เท่ากับ 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยเงินทุนส่วนที เหลือจะนําไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี 
กึ งทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานประกาศกําหนด ทั งนี ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทที ลงทุนไตรมาสละ 1
ครั ง โดยผู้จัดการกองทุนจะนําเสนอผลการพิจารณาให้แก่คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) อย่างไรก็ตาม
หากมีปัจจัยหรือเหตการณ์ที ผู้จัดการกองทุนมีความเห็นว่าอาจเปลี ยนแปลงผลการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้
ออกตราสารอย่างมีนัยสําคัญก่อนรอบการพิจารณา ผู้จัดการกองทุนจะปรับเปลี ยนการลงทุนในหุ้นดังกล่าวให้เหมาะสม และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ข้างต้น

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี 
รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว ซึ งหลักทรัพยหรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) ตราสารหนี ที มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured
Notes) สัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถึงตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non –
investment grade) และตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ทั งนี กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื น บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่างตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าว

ส่วนที  1 : ตราสาร TS (transferable securities) 
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นตามที กําหนดในประกาศ
ทน.87/2558 ภาคผนวก 3 ซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับ
โอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอซึ ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํา
มาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้อง
อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1. 
2.1 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับ
อาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
1.1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.1 
1.2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.2.2 จดทะเบียนซื อขายใน SET 

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) ธนาคารออมสิน
(3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(4) ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(7) ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
(8) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(9) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(10) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (9)

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทย
2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที 
ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือ ที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการ การคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ มากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญา ซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจ หรือ
ดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและ
เป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการ โดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้
เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวันมากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม ตามที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ งบาง
อัตราส่วนการลงทุนหรือทั งหมดจะไม่เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกําหนดไว้ สําหรับอัตราส่วนการลงทุนที เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กรณีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลง
อัตราส่วนการลงทุนนั น บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย รายละเอียดอัตราส่วนการลงทุนมี
ดังต่อไปนี 

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2
หน่วย CIS ตามที ระบุใน ข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

4.3 เสนอขายในประเทศไทย

4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วันที 
ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 

5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออก
ตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการ
เป็นหลักทรัพย์ซื อขายใน SET)

5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ซึ งหุ้น
ของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่ระหว่างดําเนินการ
แก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขายใน SET)

5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 5.1

5.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.4.1 ตราสาร Basel III 
5.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 
5.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
5.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่
วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9
5.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
5.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

5.5 DW ที มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade

5.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment
grade
5.6.1 reverse repo

5.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียน
ซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET 
5.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่
กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

 5.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.2 ที จด
ทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวม
ถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 หน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมีลักษณะ
ตาม 5.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)**

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุก
บริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือ
การเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงินกับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

** หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที 3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)***

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ
ตั วสัญญาใช้เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวม
ถึงสาขาในต่างประเทศของ นิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้
ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั ง
ขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุน ได้รับโอนกรรมสิทธิ มา
จากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities
lending)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี เว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี ย
ตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับMF ที อายุคงเหลือ ≤ 6
เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยน
มือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้อง
ในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุน สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนในตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน เงิน
ฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุ
กองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุน
ใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้องกับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 หน่วย infra หรือหน่วย property ไม่เกิน 20%

4 Reverse repo ไม่เกิน 25%

5 Securities lending ไม่เกิน 25%

6 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่
สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี 
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1 มีลักษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้อ 5 ในส่วนที 
1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา (single entity limit)

6.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment
grade หรือไม่มี credit rating

รวมกัน
ไม่เกิน 15%

*** สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บริษัทจัดการรายเดียวกันต้องมี
จํานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั งหมด
ของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน ตราสาร Basel III และศุ
กูก ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐ
ไทย หรือ ตราสารหนี ภาครัฐ
ต่างประเทศ)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)1

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะ
เวลาบัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออก
ใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงิน
ล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สิน
ทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั น
จะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการทั วไป และในกรณีที ผู้ออก
ตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออก
และเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ใน
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออก
ใหม่และม ีcredit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1.
– 9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

4 หน่วย infra ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที ออก
หน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

 5 หน่วย property ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1)  มีขนาดเล็ก

(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

1 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการ
เงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับ
สากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted
Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น
2 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงาน
ไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่าระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่ วันที เกิด
กรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
ที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถ
แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการ
ต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือ
หน่วยของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 

1. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งก่อนวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1)จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ห้ามมิให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการเพื อขยายวงเงินสําหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์ดัง
กล่าวที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่าง
ประเทศจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด
(3) ในกรณีที มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที มีผู้รับผิดชอบการบริหาร
จัดการกองทุนดังกล่าวเป็นบุคคลที มีความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนรวมตามประกาศที สํานักงาน
ก.ล.ต. กําหนด และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื นใดจากกองทุนรวมฟีดเดอร์หรือผู้ถือหน่วยลงทุนใน
ลักษณะที ซ้ําซ้อนกับกองทุนรวมหรือกองทุนต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบเกี ยวกับความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความจําเป็นในการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนั น ภายใน 30 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(4) ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดัง
กล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที อัตราส่วนการลงทุนเป็นไปตามที กําหนด

2. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) หากบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้
ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ห้ามมิให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนเพิ มเติมใน
ทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด และให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าว
จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการ
โดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท
จัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 
2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัท
จัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ
ก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยประกาศในหนังสือพิมพ์
รายวัน 1 ฉบับ รวมทั งปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทุกแห่ง
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) (จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
เรียบร้อยแล้ว) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูก
ต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน พร้อมหลัก
ฐานตามข้อ 5.2.7 ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ
เงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะ
ผู้ถือหน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสารสําคัญของกองทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี เข้า
กองทุนเปิดนี ตามเงื อนไข วัน เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือ
คําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยลงวันที ตามวันที ที ซื อแต่ไม่เกินวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อต้องขีดคร่อม
เฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ โดยบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีที บริษัท
จัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 บัญชีประเภทออมทรัพย์ของ ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
และบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
หลังจากที บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้
รับหลักฐานการรับชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อหน่วยลงทุนจะ
สมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้เรียกเก็บเงินตาม เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั ง
จ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชี
กองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น ที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็นผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม
นอกจากนี บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได ้(ถ้ามี) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามวิธีการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตข้อ 6.2.2.7 

5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อ
หลังจากที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อ
โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที สั งซื อในวันเดียวกัน และมีมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือไม่เพียงพอต่อ
การจัดสรร บริษัทจะจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยทุกรายเป็นมูลค่าขั นต่ํารายละ 2,000บาท (สองพันบาทถ้วน) บาท(จํานวนเงินดัง
กล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว) ก่อนในลําดับแรก โดยส่วนที เหลือจะจัดสรรให้ตามสัดส่วนมูลค่า
ที สั งซื อหักด้วยมูลค่าขั นตํ่าที ได้ทําการจัดสรรให้แล้ว หากมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือมีไม่เพียงพอที จะจัดสรรให้กับผู้
ถือหน่วยทุกรายตามมูลค่าขั นต่ําที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะทําการจัดสรรมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือที มีอยู่ทั งหมด
ตามสัดส่วนมูลค่าที สั งซื อให้แก่ผู้ถือหน่วย
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่
จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุนเกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อ
ยกเว้นตามข้อ 22(2) (ข.), (ค.), (ง.) และ ข้อ 29(1) แห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที สน.22/2552 เรื องการจัดตั งกองทุนรวมและการเข้าทําสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที  28
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการภายหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจําหน่าย
หน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึงสามสิบห้าราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะยุติการจําหน่ายหน่วยลงทุนและแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสิบห้าวันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน และคืน
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ภายในหนึ งเดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานั นได้อันเนื องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปี นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลานั นให้ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุน
ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วตามวรรคหนึ ง ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วย ลงทุนเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ดําเนินการเป็นประการอื นได้

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ไม่มี

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข). สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ
(ค). สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ)
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

(2) กรณีนิติบุคคล
(ก). สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข). สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(ค). ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง). หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วย ค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุน ดังกล่าวเป็น
ราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และ
การประกาศมูลค่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดําเนินการใน กรณีที 
มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุน ภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.2.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้ว
แต่กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้า
มี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความ
ต่างๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสาร
หรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือวิธี
การอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณา
จัดสรรให้โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการ
จัดสรรตามจํานวนที สั งซื อ

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 ข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้ผู้
ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ลงนามรับรองให้
กับผู้สั งซื อไว้เป็นหลักฐาน

6.2.2.2 ATM 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้อง
ลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบเอทีเอ็มจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์เมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะต้องลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
คําขอใช้บริการ

คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและ
บริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้สั งซื อ หน่วยลงทุนจะไม่
สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคาร
ทางโทรศัพท์นั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.4 ไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัท
จัดการกําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนที ส่งมายังบริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนนั นจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนและบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วย ลงทุนได้โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
นั นได้เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ ทั งนี บริษัทจัดการจะทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนที ได้รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันทําการถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และ
ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.5 INTERNET 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลง
นามในคําขอใชับริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น

6.2.2.6 หักบัญชี
ผู้สนใจสามารถซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตเฉพาะที บริษัทจัดการกําหนด
ได้ที บริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเฉพาะที เปิดให้บริการนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
( 1 ) ในการสั งซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นประจําทุกเดือนในเวลาเดียวกัน ด้วยการให้ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือบัญชี
บัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้เปิดไว้ที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนด้วยจํานวนเงินที เท่ากันในแต่ละงวด
( 2 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการนี สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเพื อขอใช้
บริการ โดยกรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วง
หน้า” ซึ งการให้บริษัทจัดการดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีผลใช้บังคับ และ
ให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนคําสั ง โดยแจ้งไปยังบริษัทจัดการหรือสาขาของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าไว้ตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุในแบบคําขอดังกล่าว
( 3 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื อ บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น และจํานวนเงินที ต้องการสั งซื อซึ งจะ
ต้องไม่ต่ํากว่าครั งละ 1,000 บาท และเพิ มขึ นเป็นจํานวนทวีคูณของ 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินจาก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อและโอนเข้าบัญชีสั งซื อกองทุนเปิดเพื อซื อหน่วยลงทุนทุกเดือน ตามที ผู้สั งซื อ
ได้ระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย ซึ งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ในกรณี
ที วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดบริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในวันทําการ
ถัดไปเพื อซื อหน่วยลงทุนในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น
อนึ งค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที เกี ยวข้องกับการหักบัญชีที เรียกเก็บโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะเป็นภาระ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน
( 4 ) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไข “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน
และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกคําขอยกเลิกการใช้บริการและกรอก “หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
( 5 ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฎอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์
และใช้อ้างอิงได้

6.2.2.7 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบการสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิต
นั น

บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านทางบัตรเครดิตจะยอมรับและผูกพันตามเงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความ
เสี ยงใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ

ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีบัตรเครดิต
เป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุน
ที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.2.8 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.9 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน
เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น ในกรณีที ชําระเงินค่าซื อ
หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงิน ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั ง
จ่าย “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ เพื อเข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์ที บริษัทจัดการเปิด
ไว ้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
หรือ “บัญชีเพื อการสั งซื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน – บลจ. ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จํากัด” เพื อเข้าบัญชีประเภทกระแสราย
วันที บริษัทจัดการเปิดไว้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
หรือ “UOB Asset Management(Thailand)Sub&Red” เพื อเข้าบัญชีกระแสรายวันที บริษัทจัดการเปิดไว้ของธนาคารดังต่อ
ไปนี 
 ธนาคารซิตี แบงก์ เอ็น.เอ สาขากรุงเทพฯ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลังโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อ
หน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิกคําสั งซื อนั น ๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดย
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบลบหนี กับ
บริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 ATM 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากใน
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.3 TELEBANK 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ เรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหัก
เงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 ไปรษณีย์
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในคําสั งซื อหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งให้บริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลง
ทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที ระบุไว้ในคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยชําระเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารหรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ ในกรณีที ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคาร ผู้ถือหน่วยต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.5 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็น
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.6 หักบัญชี
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือ
ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" เท่านั นเพื อซื อหน่วย
ลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหัก
บัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณีใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และ
เงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัท
จัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอม
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.7 บัตรเดรดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชี
บัตรเครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือ
บัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.8 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
เว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
15 วัน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนโดย
ได้พิสูจน์และ/หรือติดตาม เพื อระบุตัวตนของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้วนั นแต่ไม่สามารถระบุได้ ไม่ว่าทางใดทางหนึ งหรือหลาย
ทาง จนเป็นผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคาร
พาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที 
ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และ
เพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อ
พร้อมเงินค่าซื อเต็มจํานวน

ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
จัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระ
ค่าซื อในส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลง
ทะเบียนไปยังที อยู่ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 4 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการ
จัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุนหรือปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีหยุดการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วปรากฏว่าหากขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมจะก่อให้เกิด
ปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าจะไม่สามารถดํารงสัดส่วนตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่
สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน
รวม ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันทําการหยุดการขายหน่วยลงทุน โดยจะติดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

6.2.6.2 กรณีปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการมีสิทธิจะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือกรณีที บริษัทจัดการเกิด
ข้อสงสัยว่าการซื อหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนจะเป็นการฟอกเงิน
(2) กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนรวม หรือก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวม โดยจะ
พิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรือจํานวนเงินของการสั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทุนรวมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบ
ถ้วนชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปต่อไป โดย
หากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อน
เป็นวันทําการถัดไป

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

7.6.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
7.6.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือ
หลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ล่วงหน้าก่อนวันรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 7.7 
ในการขายคืนหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนเป็นจํานวนหน่วยที ต้องการขายคืน ตาม
จํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
นั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 , 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายในห้าวันทําการนับตั งแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน พร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดย
อยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่าง
วันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วย
ลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ
7.6.1.2 ATM 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัทจัดการ
กําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการ
ที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ
อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ยอมรับและ
ผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวม
ถึงการยอมรับความเสี ยงใด ที อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.4 ไปรษณีย์
ยังไม่เปิดให้บริการ
7.6.1.5 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธี
การที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยง
ใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
7.6.1.6 หักบัญชี
ไม่มี
7.6.1.7   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

7.6.1.8 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไป
ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.6.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันรับซื อคืนหน่วยลงทุน
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนในการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีที ได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้
ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์คํานวณราคารับซื อคืน โดย
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.6.3 วันและเวลาที ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทําการในเวลาทําการ โดยจะเปิดรับคําสั งขายคืนตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคาร
พาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น. หากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดได้ ภายในกลุ่มกองทุนเปิดที บริษัทจัดการกําหนด
ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั น การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้
หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง

ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(1) สับเปลี ยนกับกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี
ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมายังกองทุนรวมนี ได้

ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั น โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงกองทุนที สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน พร้อมทั งลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ดังนี 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง (Switch out)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ต้นทาง ตามข้อ 7.6.3 และ 7.7 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง (Switch in) 
(1) ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงที มีการเปิดเสนอขายครั งแรกภายในวันทําการสุดท้ายของ
ช่วงเวลาเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น.
(2) ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลาย
ทาง ตามข้อ 6.2.8 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที 
ได้รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคา
ขายและราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือ
หน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการ
รับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนทั งจํานวน จากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด
ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที จะสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดต้นทางที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับ
เปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน
(4) ในกรณีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นข้อจํากัดจํานวนเงินขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางจากบริษัทจัดการ
(5) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกอง
ทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(5.1) กรณีระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดัง
กล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(5.2) กรณีระบุเป็นจํานวนเงิน

กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวัน
ทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียน
กองทุนสําหรับการสับเปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือ ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนด
ราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น
8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินตามวิธี
การดังนี 
1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์อื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วย ตามวิธีการดังต่อไปนี 
(2.1) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
(2.2) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัท
จัดการจะกําหนดต่อไป
หมายเหตุ: ส่วนต่างระหว่างมูลค่า เท่ากับ มูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน หักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
3. กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับผู้
ถือหน่วยแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วย
4. กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
แทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขาย
คืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมได้ในกรณีดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3)บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่เกิน
10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบ เพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ตามข้อ 22.1.2 ในส่วนข้อผูกพัน

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุด
รับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบ
ถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั น ให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั ง
ซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

11.3 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามข้อ 16.4.2 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อน
หลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดย
พลัน

11.4 ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการ
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
สําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วัน
ทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

กลุ่มกิจการ บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนฟื นฟู กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร
แห่งประเทศไทย

กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ น
ในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที สอง (Asian Bond
Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting
of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)

กองทุน AI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)

กองทุน buy & hold กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จนครบ
กําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม

กองทุน CIS
ต่างประเทศ

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะ
จัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน
infra กองทุน private equity ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน ETF ต่างประเทศ กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน infra รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง
ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้าง
พื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

กองทุน LTF กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

กองทุน property กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

กองทุน UI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited
Investor Mutual Fund)

การลดความเสี ยง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลด
ความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ โครงการจัดการกองทุนรวม

เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

เงินฝากอิสลาม ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบเคียงได้กับ
เงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่
สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ เวลาใด ๆ

ดัชนีกลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์

ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

ตราสารภาครัฐไทย ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้
มีภาระผูกพัน

ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้คํ้าประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

ตราสาร Basel III ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแลสถาบันการเงิน
ของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)

ตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและผู้
เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการ
จัดการซื อขายเป็นประการอื น และผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนั น

ธปท. ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธพ. ธนาคารพาณิชย์

บค. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

บง. บริษัทเงินทุน

บล. บริษัทหลักทรัพย์

บลจ. บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทจดทะเบียน บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ใน SET

บริษัทย่อย บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

บริษัทใหญ่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

แบบ filing แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที  6)

ผู้มีภาระผูกพัน ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คํ้าประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วย
ลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้างมาก มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของ
จํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

ศูนย์ซื อขาย
derivatives

ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

หน่วย CIS หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวม
เพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุน
ส่วนบุคคล

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

หน่วย infra หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื น
ฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

หน่วย property หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

หุ้นกู้ระยะสั น หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

B/E ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

benchmark ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

CIS operator บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

concentration limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

CRA สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที  5

credit derivatives derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี  (credit
event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

credit event เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

credit rating อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

currency risk ความเสี ยงด้าน FX

delta อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญากับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

derivatives สัญญาซื อขายล่วงหน้า

derivatives on 
organized exchange

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

discount rate อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

DW ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

foreign REIT กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

FX อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

GMS ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน
(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

group limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

guarantor rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้คํ้าประกัน

international scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

investment grade credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

IOSCO International Organization of Securities Commissions

IPO การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial Public
Offering)

issue rating อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

market price มูลค่าตามราคาตลาด

MF กองทุนรวม (Mutual Fund)

MMF กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

national scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

NAV มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

net exposure มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Nonretail MF กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ งอยู่ภาย
ใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

notional amount มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

obligation ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

options สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3
แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

OTC derivatives derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

P/N ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

portfolio duration อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

product limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

PVD กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

regulated market ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี

ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

repo ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

retail MF กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

reverse repo ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

SBL ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

securities lending ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

share warrants ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

single entity limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

SIP Specific Investment Products

SN ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

sovereign rating อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

TBMA สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

TSFC บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

TSR ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription
Right)

underlying สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

WFE World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  UOB Smart DividendFocused Equity Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UOBSDF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยกองทุนจะเน้นลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ งบริษัทดังกล่าวมีประวัติการจ่ายเงินปันผลที 
สม่ําเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
หลัก

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ไม่ลงทุน

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
กองทุนจะนําเงินลงทุนที ระดมได้ไปเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที มี
ประวัติการจ่ายเงินปันผลที สมํ่าเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต โดยผู้จัดการ
กองทุนจะพิจารณาหลักทรัพย์ที จะลงทุนให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจของประเทศและแนวโน้มการลงทุนของบริษัทเป็นหลัก
ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักโดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ดังนี 
1. ประวัติการจ่ายเงินปันผลในอดีต
2. ผลประกอบการในปัจจุบันและในอนาคต
3. แนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาถึงการลงทุนที มีความมั นคง และ/หรือ มีความผันผวนตํ่า รวมถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ประกอบด้วย ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และกองทุนจะลงทุนโดยมี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือ
เท่ากับ 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยเงินทุนส่วนที เหลือจะนําไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี 
กึ งทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานประกาศกําหนด ทั งนี ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทที ลงทุนไตรมาสละ 1
ครั ง โดยผู้จัดการกองทุนจะนําเสนอผลการพิจารณาให้แก่คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) อย่างไรก็ตาม
หากมีปัจจัยหรือเหตการณ์ที ผู้จัดการกองทุนมีความเห็นว่าอาจเปลี ยนแปลงผลการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้
ออกตราสารอย่างมีนัยสําคัญก่อนรอบการพิจารณา ผู้จัดการกองทุนจะปรับเปลี ยนการลงทุนในหุ้นดังกล่าวให้เหมาะสม และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ข้างต้น

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี 
รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว ซึ งหลักทรัพยหรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) ตราสารหนี ที มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured
Notes) สัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถึงตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non –
investment grade) และตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ทั งนี กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื น บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่างตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าว

ส่วนที  1 : ตราสาร TS (transferable securities) 
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นตามที กําหนดในประกาศ
ทน.87/2558 ภาคผนวก 3 ซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับ
โอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอซึ ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํา
มาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้อง
อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1. 
2.1 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับ
อาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
1.1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.1 
1.2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.2.2 จดทะเบียนซื อขายใน SET 

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) ธนาคารออมสิน
(3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(4) ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(7) ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
(8) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(9) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(10) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (9)

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทย
2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที 
ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือ ที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการ การคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ มากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญา ซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจ หรือ
ดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและ
เป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการ โดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้
เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวันมากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม ตามที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ งบาง
อัตราส่วนการลงทุนหรือทั งหมดจะไม่เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกําหนดไว้ สําหรับอัตราส่วนการลงทุนที เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กรณีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลง
อัตราส่วนการลงทุนนั น บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย รายละเอียดอัตราส่วนการลงทุนมี
ดังต่อไปนี 

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2
หน่วย CIS ตามที ระบุใน ข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

4.3 เสนอขายในประเทศไทย

4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วันที 
ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 

5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออก
ตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการ
เป็นหลักทรัพย์ซื อขายใน SET)

5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ซึ งหุ้น
ของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่ระหว่างดําเนินการ
แก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขายใน SET)

5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 5.1

5.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.4.1 ตราสาร Basel III 
5.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 
5.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
5.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่
วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9
5.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
5.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

5.5 DW ที มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade

5.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment
grade
5.6.1 reverse repo

5.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียน
ซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET 
5.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่
กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

 5.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.2 ที จด
ทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวม
ถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 หน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมีลักษณะ
ตาม 5.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)**

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุก
บริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือ
การเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงินกับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

** หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที 3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)***

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ
ตั วสัญญาใช้เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวม
ถึงสาขาในต่างประเทศของ นิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้
ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั ง
ขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุน ได้รับโอนกรรมสิทธิ มา
จากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities
lending)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี เว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี ย
ตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับMF ที อายุคงเหลือ ≤ 6
เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยน
มือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้อง
ในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุน สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนในตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน เงิน
ฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุ
กองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุน
ใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้องกับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 หน่วย infra หรือหน่วย property ไม่เกิน 20%

4 Reverse repo ไม่เกิน 25%

5 Securities lending ไม่เกิน 25%

6 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่
สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี 
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1 มีลักษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้อ 5 ในส่วนที 
1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา (single entity limit)

6.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment
grade หรือไม่มี credit rating

รวมกัน
ไม่เกิน 15%

*** สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บริษัทจัดการรายเดียวกันต้องมี
จํานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั งหมด
ของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน ตราสาร Basel III และศุ
กูก ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐ
ไทย หรือ ตราสารหนี ภาครัฐ
ต่างประเทศ)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)1

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะ
เวลาบัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออก
ใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงิน
ล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สิน
ทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั น
จะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการทั วไป และในกรณีที ผู้ออก
ตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออก
และเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ใน
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออก
ใหม่และม ีcredit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1.
– 9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

4 หน่วย infra ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที ออก
หน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

 5 หน่วย property ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1)  มีขนาดเล็ก

(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

1 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการ
เงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับ
สากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted
Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น
2 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงาน
ไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่าระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่ วันที เกิด
กรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
ที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถ
แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการ
ต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือ
หน่วยของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 

1. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งก่อนวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1)จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ห้ามมิให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการเพื อขยายวงเงินสําหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์ดัง
กล่าวที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่าง
ประเทศจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด
(3) ในกรณีที มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที มีผู้รับผิดชอบการบริหาร
จัดการกองทุนดังกล่าวเป็นบุคคลที มีความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนรวมตามประกาศที สํานักงาน
ก.ล.ต. กําหนด และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื นใดจากกองทุนรวมฟีดเดอร์หรือผู้ถือหน่วยลงทุนใน
ลักษณะที ซ้ําซ้อนกับกองทุนรวมหรือกองทุนต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบเกี ยวกับความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความจําเป็นในการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนั น ภายใน 30 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(4) ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดัง
กล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที อัตราส่วนการลงทุนเป็นไปตามที กําหนด

2. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) หากบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้
ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ห้ามมิให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนเพิ มเติมใน
ทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด และให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าว
จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการ
โดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท
จัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 
2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัท
จัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ
ก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยประกาศในหนังสือพิมพ์
รายวัน 1 ฉบับ รวมทั งปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทุกแห่ง
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) (จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
เรียบร้อยแล้ว) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูก
ต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน พร้อมหลัก
ฐานตามข้อ 5.2.7 ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ
เงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะ
ผู้ถือหน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสารสําคัญของกองทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี เข้า
กองทุนเปิดนี ตามเงื อนไข วัน เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือ
คําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยลงวันที ตามวันที ที ซื อแต่ไม่เกินวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อต้องขีดคร่อม
เฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ โดยบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีที บริษัท
จัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 บัญชีประเภทออมทรัพย์ของ ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
และบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
หลังจากที บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้
รับหลักฐานการรับชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อหน่วยลงทุนจะ
สมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้เรียกเก็บเงินตาม เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั ง
จ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชี
กองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น ที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็นผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม
นอกจากนี บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได ้(ถ้ามี) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามวิธีการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตข้อ 6.2.2.7 

5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อ
หลังจากที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อ
โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที สั งซื อในวันเดียวกัน และมีมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือไม่เพียงพอต่อ
การจัดสรร บริษัทจะจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยทุกรายเป็นมูลค่าขั นต่ํารายละ 2,000บาท (สองพันบาทถ้วน) บาท(จํานวนเงินดัง
กล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว) ก่อนในลําดับแรก โดยส่วนที เหลือจะจัดสรรให้ตามสัดส่วนมูลค่า
ที สั งซื อหักด้วยมูลค่าขั นตํ่าที ได้ทําการจัดสรรให้แล้ว หากมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือมีไม่เพียงพอที จะจัดสรรให้กับผู้
ถือหน่วยทุกรายตามมูลค่าขั นต่ําที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะทําการจัดสรรมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือที มีอยู่ทั งหมด
ตามสัดส่วนมูลค่าที สั งซื อให้แก่ผู้ถือหน่วย
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่
จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุนเกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อ
ยกเว้นตามข้อ 22(2) (ข.), (ค.), (ง.) และ ข้อ 29(1) แห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที สน.22/2552 เรื องการจัดตั งกองทุนรวมและการเข้าทําสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที  28
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการภายหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจําหน่าย
หน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึงสามสิบห้าราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะยุติการจําหน่ายหน่วยลงทุนและแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสิบห้าวันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน และคืน
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ภายในหนึ งเดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานั นได้อันเนื องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปี นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลานั นให้ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุน
ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วตามวรรคหนึ ง ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วย ลงทุนเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ดําเนินการเป็นประการอื นได้

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ไม่มี

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข). สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ
(ค). สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ)
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

(2) กรณีนิติบุคคล
(ก). สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข). สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(ค). ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง). หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วย ค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุน ดังกล่าวเป็น
ราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และ
การประกาศมูลค่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดําเนินการใน กรณีที 
มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุน ภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.2.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้ว
แต่กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้า
มี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความ
ต่างๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสาร
หรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือวิธี
การอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณา
จัดสรรให้โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการ
จัดสรรตามจํานวนที สั งซื อ

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 ข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้ผู้
ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ลงนามรับรองให้
กับผู้สั งซื อไว้เป็นหลักฐาน

6.2.2.2 ATM 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้อง
ลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบเอทีเอ็มจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์เมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะต้องลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
คําขอใช้บริการ

คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและ
บริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้สั งซื อ หน่วยลงทุนจะไม่
สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคาร
ทางโทรศัพท์นั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.4 ไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัท
จัดการกําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนที ส่งมายังบริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนนั นจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนและบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วย ลงทุนได้โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
นั นได้เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ ทั งนี บริษัทจัดการจะทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนที ได้รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันทําการถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และ
ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.5 INTERNET 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลง
นามในคําขอใชับริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น

6.2.2.6 หักบัญชี
ผู้สนใจสามารถซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตเฉพาะที บริษัทจัดการกําหนด
ได้ที บริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเฉพาะที เปิดให้บริการนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
( 1 ) ในการสั งซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นประจําทุกเดือนในเวลาเดียวกัน ด้วยการให้ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือบัญชี
บัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้เปิดไว้ที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนด้วยจํานวนเงินที เท่ากันในแต่ละงวด
( 2 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการนี สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเพื อขอใช้
บริการ โดยกรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วง
หน้า” ซึ งการให้บริษัทจัดการดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีผลใช้บังคับ และ
ให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนคําสั ง โดยแจ้งไปยังบริษัทจัดการหรือสาขาของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าไว้ตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุในแบบคําขอดังกล่าว
( 3 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื อ บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น และจํานวนเงินที ต้องการสั งซื อซึ งจะ
ต้องไม่ต่ํากว่าครั งละ 1,000 บาท และเพิ มขึ นเป็นจํานวนทวีคูณของ 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินจาก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อและโอนเข้าบัญชีสั งซื อกองทุนเปิดเพื อซื อหน่วยลงทุนทุกเดือน ตามที ผู้สั งซื อ
ได้ระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย ซึ งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ในกรณี
ที วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดบริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในวันทําการ
ถัดไปเพื อซื อหน่วยลงทุนในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น
อนึ งค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที เกี ยวข้องกับการหักบัญชีที เรียกเก็บโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะเป็นภาระ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน
( 4 ) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไข “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน
และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกคําขอยกเลิกการใช้บริการและกรอก “หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
( 5 ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฎอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์
และใช้อ้างอิงได้

6.2.2.7 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบการสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิต
นั น

บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านทางบัตรเครดิตจะยอมรับและผูกพันตามเงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความ
เสี ยงใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ

ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีบัตรเครดิต
เป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุน
ที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.2.8 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.9 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน
เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น ในกรณีที ชําระเงินค่าซื อ
หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงิน ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั ง
จ่าย “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ เพื อเข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์ที บริษัทจัดการเปิด
ไว ้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
หรือ “บัญชีเพื อการสั งซื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน – บลจ. ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จํากัด” เพื อเข้าบัญชีประเภทกระแสราย
วันที บริษัทจัดการเปิดไว้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
หรือ “UOB Asset Management(Thailand)Sub&Red” เพื อเข้าบัญชีกระแสรายวันที บริษัทจัดการเปิดไว้ของธนาคารดังต่อ
ไปนี 
 ธนาคารซิตี แบงก์ เอ็น.เอ สาขากรุงเทพฯ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลังโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อ
หน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิกคําสั งซื อนั น ๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดย
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบลบหนี กับ
บริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 ATM 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากใน
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.3 TELEBANK 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ เรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหัก
เงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 ไปรษณีย์
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในคําสั งซื อหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งให้บริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลง
ทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที ระบุไว้ในคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยชําระเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารหรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ ในกรณีที ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคาร ผู้ถือหน่วยต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.5 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็น
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.6 หักบัญชี
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือ
ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" เท่านั นเพื อซื อหน่วย
ลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหัก
บัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณีใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และ
เงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัท
จัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอม
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.7 บัตรเดรดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชี
บัตรเครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือ
บัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.8 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
เว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
15 วัน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนโดย
ได้พิสูจน์และ/หรือติดตาม เพื อระบุตัวตนของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้วนั นแต่ไม่สามารถระบุได้ ไม่ว่าทางใดทางหนึ งหรือหลาย
ทาง จนเป็นผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคาร
พาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที 
ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และ
เพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อ
พร้อมเงินค่าซื อเต็มจํานวน

ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
จัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระ
ค่าซื อในส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลง
ทะเบียนไปยังที อยู่ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 4 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการ
จัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุนหรือปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีหยุดการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วปรากฏว่าหากขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมจะก่อให้เกิด
ปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าจะไม่สามารถดํารงสัดส่วนตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่
สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน
รวม ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันทําการหยุดการขายหน่วยลงทุน โดยจะติดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

6.2.6.2 กรณีปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการมีสิทธิจะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือกรณีที บริษัทจัดการเกิด
ข้อสงสัยว่าการซื อหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนจะเป็นการฟอกเงิน
(2) กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนรวม หรือก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวม โดยจะ
พิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรือจํานวนเงินของการสั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทุนรวมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบ
ถ้วนชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปต่อไป โดย
หากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อน
เป็นวันทําการถัดไป

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

7.6.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
7.6.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือ
หลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ล่วงหน้าก่อนวันรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 7.7 
ในการขายคืนหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนเป็นจํานวนหน่วยที ต้องการขายคืน ตาม
จํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
นั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 , 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายในห้าวันทําการนับตั งแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน พร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดย
อยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่าง
วันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วย
ลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ
7.6.1.2 ATM 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัทจัดการ
กําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการ
ที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ
อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ยอมรับและ
ผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวม
ถึงการยอมรับความเสี ยงใด ที อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.4 ไปรษณีย์
ยังไม่เปิดให้บริการ
7.6.1.5 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธี
การที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยง
ใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
7.6.1.6 หักบัญชี
ไม่มี
7.6.1.7   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

7.6.1.8 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไป
ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.6.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันรับซื อคืนหน่วยลงทุน
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนในการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีที ได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้
ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์คํานวณราคารับซื อคืน โดย
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.6.3 วันและเวลาที ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทําการในเวลาทําการ โดยจะเปิดรับคําสั งขายคืนตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคาร
พาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น. หากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดได้ ภายในกลุ่มกองทุนเปิดที บริษัทจัดการกําหนด
ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั น การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้
หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง

ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(1) สับเปลี ยนกับกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี
ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมายังกองทุนรวมนี ได้

ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั น โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงกองทุนที สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน พร้อมทั งลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ดังนี 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง (Switch out)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ต้นทาง ตามข้อ 7.6.3 และ 7.7 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง (Switch in) 
(1) ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงที มีการเปิดเสนอขายครั งแรกภายในวันทําการสุดท้ายของ
ช่วงเวลาเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น.
(2) ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลาย
ทาง ตามข้อ 6.2.8 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที 
ได้รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคา
ขายและราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือ
หน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการ
รับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนทั งจํานวน จากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด
ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที จะสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดต้นทางที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับ
เปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน
(4) ในกรณีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นข้อจํากัดจํานวนเงินขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางจากบริษัทจัดการ
(5) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกอง
ทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(5.1) กรณีระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดัง
กล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(5.2) กรณีระบุเป็นจํานวนเงิน

กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวัน
ทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียน
กองทุนสําหรับการสับเปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือ ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนด
ราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น
8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินตามวิธี
การดังนี 
1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์อื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วย ตามวิธีการดังต่อไปนี 
(2.1) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
(2.2) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัท
จัดการจะกําหนดต่อไป
หมายเหตุ: ส่วนต่างระหว่างมูลค่า เท่ากับ มูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน หักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
3. กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับผู้
ถือหน่วยแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วย
4. กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
แทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขาย
คืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมได้ในกรณีดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3)บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่เกิน
10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบ เพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ตามข้อ 22.1.2 ในส่วนข้อผูกพัน

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุด
รับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบ
ถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั น ให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั ง
ซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

11.3 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามข้อ 16.4.2 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อน
หลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดย
พลัน

11.4 ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการ
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
สําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วัน
ทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

กลุ่มกิจการ บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนฟื นฟู กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร
แห่งประเทศไทย

กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ น
ในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที สอง (Asian Bond
Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting
of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)

กองทุน AI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)

กองทุน buy & hold กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จนครบ
กําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม

กองทุน CIS
ต่างประเทศ

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะ
จัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน
infra กองทุน private equity ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน ETF ต่างประเทศ กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน infra รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง
ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้าง
พื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

กองทุน LTF กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

กองทุน property กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

กองทุน UI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited
Investor Mutual Fund)

การลดความเสี ยง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลด
ความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ โครงการจัดการกองทุนรวม

เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

เงินฝากอิสลาม ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบเคียงได้กับ
เงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่
สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ เวลาใด ๆ

ดัชนีกลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์

ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

ตราสารภาครัฐไทย ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้
มีภาระผูกพัน

ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้คํ้าประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

ตราสาร Basel III ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแลสถาบันการเงิน
ของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)

ตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและผู้
เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการ
จัดการซื อขายเป็นประการอื น และผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนั น

ธปท. ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธพ. ธนาคารพาณิชย์

บค. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

บง. บริษัทเงินทุน

บล. บริษัทหลักทรัพย์

บลจ. บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทจดทะเบียน บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ใน SET

บริษัทย่อย บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

บริษัทใหญ่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

แบบ filing แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที  6)

ผู้มีภาระผูกพัน ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คํ้าประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วย
ลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้างมาก มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของ
จํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

ศูนย์ซื อขาย
derivatives

ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

หน่วย CIS หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวม
เพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุน
ส่วนบุคคล

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

หน่วย infra หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื น
ฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

หน่วย property หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

หุ้นกู้ระยะสั น หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

B/E ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

benchmark ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

CIS operator บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

concentration limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

CRA สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที  5

credit derivatives derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี  (credit
event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

credit event เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

credit rating อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

currency risk ความเสี ยงด้าน FX

delta อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญากับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

derivatives สัญญาซื อขายล่วงหน้า

derivatives on 
organized exchange

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

discount rate อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

DW ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

foreign REIT กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

FX อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

GMS ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน
(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

group limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

guarantor rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้คํ้าประกัน

international scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

investment grade credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

IOSCO International Organization of Securities Commissions

IPO การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial Public
Offering)

issue rating อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

market price มูลค่าตามราคาตลาด

MF กองทุนรวม (Mutual Fund)

MMF กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

national scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

NAV มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

net exposure มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Nonretail MF กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ งอยู่ภาย
ใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

notional amount มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

obligation ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

options สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3
แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

OTC derivatives derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

P/N ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

portfolio duration อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

product limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

PVD กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

regulated market ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี

ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

repo ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

retail MF กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

reverse repo ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

SBL ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

securities lending ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

share warrants ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

single entity limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

SIP Specific Investment Products

SN ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

sovereign rating อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

TBMA สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

TSFC บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

TSR ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription
Right)

underlying สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

WFE World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  UOB Smart DividendFocused Equity Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UOBSDF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยกองทุนจะเน้นลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ งบริษัทดังกล่าวมีประวัติการจ่ายเงินปันผลที 
สม่ําเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
หลัก

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ไม่ลงทุน

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
กองทุนจะนําเงินลงทุนที ระดมได้ไปเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที มี
ประวัติการจ่ายเงินปันผลที สมํ่าเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต โดยผู้จัดการ
กองทุนจะพิจารณาหลักทรัพย์ที จะลงทุนให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจของประเทศและแนวโน้มการลงทุนของบริษัทเป็นหลัก
ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักโดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ดังนี 
1. ประวัติการจ่ายเงินปันผลในอดีต
2. ผลประกอบการในปัจจุบันและในอนาคต
3. แนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาถึงการลงทุนที มีความมั นคง และ/หรือ มีความผันผวนตํ่า รวมถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ประกอบด้วย ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และกองทุนจะลงทุนโดยมี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือ
เท่ากับ 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยเงินทุนส่วนที เหลือจะนําไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี 
กึ งทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานประกาศกําหนด ทั งนี ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทที ลงทุนไตรมาสละ 1
ครั ง โดยผู้จัดการกองทุนจะนําเสนอผลการพิจารณาให้แก่คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) อย่างไรก็ตาม
หากมีปัจจัยหรือเหตการณ์ที ผู้จัดการกองทุนมีความเห็นว่าอาจเปลี ยนแปลงผลการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้
ออกตราสารอย่างมีนัยสําคัญก่อนรอบการพิจารณา ผู้จัดการกองทุนจะปรับเปลี ยนการลงทุนในหุ้นดังกล่าวให้เหมาะสม และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ข้างต้น

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี 
รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว ซึ งหลักทรัพยหรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) ตราสารหนี ที มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured
Notes) สัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถึงตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non –
investment grade) และตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ทั งนี กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื น บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่างตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าว

ส่วนที  1 : ตราสาร TS (transferable securities) 
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นตามที กําหนดในประกาศ
ทน.87/2558 ภาคผนวก 3 ซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับ
โอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอซึ ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํา
มาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้อง
อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1. 
2.1 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับ
อาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
1.1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.1 
1.2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.2.2 จดทะเบียนซื อขายใน SET 

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) ธนาคารออมสิน
(3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(4) ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(7) ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
(8) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(9) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(10) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (9)

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทย
2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที 
ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือ ที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการ การคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ มากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญา ซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจ หรือ
ดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและ
เป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการ โดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้
เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวันมากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม ตามที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ งบาง
อัตราส่วนการลงทุนหรือทั งหมดจะไม่เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกําหนดไว้ สําหรับอัตราส่วนการลงทุนที เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กรณีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลง
อัตราส่วนการลงทุนนั น บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย รายละเอียดอัตราส่วนการลงทุนมี
ดังต่อไปนี 

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2
หน่วย CIS ตามที ระบุใน ข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

4.3 เสนอขายในประเทศไทย

4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วันที 
ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 

5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออก
ตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการ
เป็นหลักทรัพย์ซื อขายใน SET)

5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ซึ งหุ้น
ของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่ระหว่างดําเนินการ
แก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขายใน SET)

5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 5.1

5.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.4.1 ตราสาร Basel III 
5.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 
5.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
5.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่
วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9
5.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
5.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

5.5 DW ที มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade

5.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment
grade
5.6.1 reverse repo

5.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียน
ซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET 
5.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่
กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

 5.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.2 ที จด
ทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวม
ถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 หน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมีลักษณะ
ตาม 5.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)**

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุก
บริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือ
การเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงินกับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

** หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที 3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)***

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ
ตั วสัญญาใช้เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวม
ถึงสาขาในต่างประเทศของ นิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้
ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั ง
ขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุน ได้รับโอนกรรมสิทธิ มา
จากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities
lending)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี เว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี ย
ตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับMF ที อายุคงเหลือ ≤ 6
เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยน
มือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้อง
ในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุน สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนในตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน เงิน
ฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุ
กองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุน
ใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้องกับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 หน่วย infra หรือหน่วย property ไม่เกิน 20%

4 Reverse repo ไม่เกิน 25%

5 Securities lending ไม่เกิน 25%

6 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่
สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี 
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1 มีลักษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้อ 5 ในส่วนที 
1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา (single entity limit)

6.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment
grade หรือไม่มี credit rating

รวมกัน
ไม่เกิน 15%

*** สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บริษัทจัดการรายเดียวกันต้องมี
จํานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั งหมด
ของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน ตราสาร Basel III และศุ
กูก ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐ
ไทย หรือ ตราสารหนี ภาครัฐ
ต่างประเทศ)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)1

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะ
เวลาบัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออก
ใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงิน
ล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สิน
ทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั น
จะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการทั วไป และในกรณีที ผู้ออก
ตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออก
และเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ใน
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออก
ใหม่และม ีcredit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1.
– 9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

4 หน่วย infra ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที ออก
หน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

 5 หน่วย property ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1)  มีขนาดเล็ก

(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

1 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการ
เงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับ
สากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted
Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น
2 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงาน
ไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่าระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่ วันที เกิด
กรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
ที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถ
แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการ
ต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือ
หน่วยของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 

1. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งก่อนวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1)จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ห้ามมิให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการเพื อขยายวงเงินสําหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์ดัง
กล่าวที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่าง
ประเทศจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด
(3) ในกรณีที มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที มีผู้รับผิดชอบการบริหาร
จัดการกองทุนดังกล่าวเป็นบุคคลที มีความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนรวมตามประกาศที สํานักงาน
ก.ล.ต. กําหนด และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื นใดจากกองทุนรวมฟีดเดอร์หรือผู้ถือหน่วยลงทุนใน
ลักษณะที ซ้ําซ้อนกับกองทุนรวมหรือกองทุนต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบเกี ยวกับความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความจําเป็นในการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนั น ภายใน 30 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(4) ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดัง
กล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที อัตราส่วนการลงทุนเป็นไปตามที กําหนด

2. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) หากบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้
ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ห้ามมิให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนเพิ มเติมใน
ทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด และให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าว
จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการ
โดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท
จัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 
2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัท
จัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ
ก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยประกาศในหนังสือพิมพ์
รายวัน 1 ฉบับ รวมทั งปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทุกแห่ง
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) (จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
เรียบร้อยแล้ว) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูก
ต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน พร้อมหลัก
ฐานตามข้อ 5.2.7 ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ
เงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะ
ผู้ถือหน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสารสําคัญของกองทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี เข้า
กองทุนเปิดนี ตามเงื อนไข วัน เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือ
คําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยลงวันที ตามวันที ที ซื อแต่ไม่เกินวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อต้องขีดคร่อม
เฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ โดยบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีที บริษัท
จัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 บัญชีประเภทออมทรัพย์ของ ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
และบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
หลังจากที บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้
รับหลักฐานการรับชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อหน่วยลงทุนจะ
สมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้เรียกเก็บเงินตาม เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั ง
จ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชี
กองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น ที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็นผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม
นอกจากนี บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได ้(ถ้ามี) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามวิธีการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตข้อ 6.2.2.7 

5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อ
หลังจากที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อ
โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที สั งซื อในวันเดียวกัน และมีมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือไม่เพียงพอต่อ
การจัดสรร บริษัทจะจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยทุกรายเป็นมูลค่าขั นต่ํารายละ 2,000บาท (สองพันบาทถ้วน) บาท(จํานวนเงินดัง
กล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว) ก่อนในลําดับแรก โดยส่วนที เหลือจะจัดสรรให้ตามสัดส่วนมูลค่า
ที สั งซื อหักด้วยมูลค่าขั นตํ่าที ได้ทําการจัดสรรให้แล้ว หากมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือมีไม่เพียงพอที จะจัดสรรให้กับผู้
ถือหน่วยทุกรายตามมูลค่าขั นต่ําที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะทําการจัดสรรมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือที มีอยู่ทั งหมด
ตามสัดส่วนมูลค่าที สั งซื อให้แก่ผู้ถือหน่วย
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่
จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุนเกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อ
ยกเว้นตามข้อ 22(2) (ข.), (ค.), (ง.) และ ข้อ 29(1) แห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที สน.22/2552 เรื องการจัดตั งกองทุนรวมและการเข้าทําสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที  28
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการภายหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจําหน่าย
หน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึงสามสิบห้าราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะยุติการจําหน่ายหน่วยลงทุนและแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสิบห้าวันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน และคืน
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ภายในหนึ งเดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานั นได้อันเนื องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปี นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลานั นให้ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุน
ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วตามวรรคหนึ ง ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วย ลงทุนเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ดําเนินการเป็นประการอื นได้

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ไม่มี

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข). สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ
(ค). สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ)
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

(2) กรณีนิติบุคคล
(ก). สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข). สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(ค). ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง). หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วย ค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุน ดังกล่าวเป็น
ราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และ
การประกาศมูลค่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดําเนินการใน กรณีที 
มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุน ภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.2.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้ว
แต่กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้า
มี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความ
ต่างๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสาร
หรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือวิธี
การอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณา
จัดสรรให้โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการ
จัดสรรตามจํานวนที สั งซื อ

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 ข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้ผู้
ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ลงนามรับรองให้
กับผู้สั งซื อไว้เป็นหลักฐาน

6.2.2.2 ATM 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้อง
ลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบเอทีเอ็มจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์เมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะต้องลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
คําขอใช้บริการ

คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและ
บริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้สั งซื อ หน่วยลงทุนจะไม่
สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคาร
ทางโทรศัพท์นั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.4 ไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัท
จัดการกําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนที ส่งมายังบริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนนั นจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนและบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วย ลงทุนได้โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
นั นได้เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ ทั งนี บริษัทจัดการจะทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนที ได้รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันทําการถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และ
ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.5 INTERNET 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลง
นามในคําขอใชับริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น

6.2.2.6 หักบัญชี
ผู้สนใจสามารถซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตเฉพาะที บริษัทจัดการกําหนด
ได้ที บริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเฉพาะที เปิดให้บริการนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
( 1 ) ในการสั งซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นประจําทุกเดือนในเวลาเดียวกัน ด้วยการให้ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือบัญชี
บัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้เปิดไว้ที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนด้วยจํานวนเงินที เท่ากันในแต่ละงวด
( 2 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการนี สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเพื อขอใช้
บริการ โดยกรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วง
หน้า” ซึ งการให้บริษัทจัดการดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีผลใช้บังคับ และ
ให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนคําสั ง โดยแจ้งไปยังบริษัทจัดการหรือสาขาของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าไว้ตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุในแบบคําขอดังกล่าว
( 3 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื อ บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น และจํานวนเงินที ต้องการสั งซื อซึ งจะ
ต้องไม่ต่ํากว่าครั งละ 1,000 บาท และเพิ มขึ นเป็นจํานวนทวีคูณของ 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินจาก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อและโอนเข้าบัญชีสั งซื อกองทุนเปิดเพื อซื อหน่วยลงทุนทุกเดือน ตามที ผู้สั งซื อ
ได้ระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย ซึ งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ในกรณี
ที วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดบริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในวันทําการ
ถัดไปเพื อซื อหน่วยลงทุนในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น
อนึ งค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที เกี ยวข้องกับการหักบัญชีที เรียกเก็บโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะเป็นภาระ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน
( 4 ) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไข “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน
และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกคําขอยกเลิกการใช้บริการและกรอก “หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
( 5 ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฎอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์
และใช้อ้างอิงได้

6.2.2.7 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบการสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิต
นั น

บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านทางบัตรเครดิตจะยอมรับและผูกพันตามเงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความ
เสี ยงใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ

ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีบัตรเครดิต
เป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุน
ที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.2.8 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.9 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน
เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น ในกรณีที ชําระเงินค่าซื อ
หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงิน ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั ง
จ่าย “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ เพื อเข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์ที บริษัทจัดการเปิด
ไว ้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
หรือ “บัญชีเพื อการสั งซื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน – บลจ. ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จํากัด” เพื อเข้าบัญชีประเภทกระแสราย
วันที บริษัทจัดการเปิดไว้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
หรือ “UOB Asset Management(Thailand)Sub&Red” เพื อเข้าบัญชีกระแสรายวันที บริษัทจัดการเปิดไว้ของธนาคารดังต่อ
ไปนี 
 ธนาคารซิตี แบงก์ เอ็น.เอ สาขากรุงเทพฯ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลังโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อ
หน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิกคําสั งซื อนั น ๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดย
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบลบหนี กับ
บริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 ATM 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากใน
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.3 TELEBANK 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ เรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหัก
เงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 ไปรษณีย์
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในคําสั งซื อหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งให้บริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลง
ทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที ระบุไว้ในคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยชําระเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารหรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ ในกรณีที ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคาร ผู้ถือหน่วยต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.5 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็น
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.6 หักบัญชี
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือ
ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" เท่านั นเพื อซื อหน่วย
ลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหัก
บัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณีใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และ
เงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัท
จัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอม
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.7 บัตรเดรดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชี
บัตรเครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือ
บัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.8 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
เว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
15 วัน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนโดย
ได้พิสูจน์และ/หรือติดตาม เพื อระบุตัวตนของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้วนั นแต่ไม่สามารถระบุได้ ไม่ว่าทางใดทางหนึ งหรือหลาย
ทาง จนเป็นผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคาร
พาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที 
ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และ
เพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อ
พร้อมเงินค่าซื อเต็มจํานวน

ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
จัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระ
ค่าซื อในส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลง
ทะเบียนไปยังที อยู่ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 4 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการ
จัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุนหรือปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีหยุดการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วปรากฏว่าหากขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมจะก่อให้เกิด
ปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าจะไม่สามารถดํารงสัดส่วนตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่
สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน
รวม ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันทําการหยุดการขายหน่วยลงทุน โดยจะติดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

6.2.6.2 กรณีปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการมีสิทธิจะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือกรณีที บริษัทจัดการเกิด
ข้อสงสัยว่าการซื อหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนจะเป็นการฟอกเงิน
(2) กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนรวม หรือก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวม โดยจะ
พิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรือจํานวนเงินของการสั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทุนรวมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบ
ถ้วนชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปต่อไป โดย
หากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อน
เป็นวันทําการถัดไป

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

7.6.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
7.6.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือ
หลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ล่วงหน้าก่อนวันรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 7.7 
ในการขายคืนหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนเป็นจํานวนหน่วยที ต้องการขายคืน ตาม
จํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
นั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 , 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายในห้าวันทําการนับตั งแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน พร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดย
อยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่าง
วันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วย
ลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ
7.6.1.2 ATM 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัทจัดการ
กําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการ
ที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ
อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ยอมรับและ
ผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวม
ถึงการยอมรับความเสี ยงใด ที อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.4 ไปรษณีย์
ยังไม่เปิดให้บริการ
7.6.1.5 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธี
การที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยง
ใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
7.6.1.6 หักบัญชี
ไม่มี
7.6.1.7   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

7.6.1.8 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไป
ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.6.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันรับซื อคืนหน่วยลงทุน
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนในการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีที ได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้
ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์คํานวณราคารับซื อคืน โดย
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.6.3 วันและเวลาที ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทําการในเวลาทําการ โดยจะเปิดรับคําสั งขายคืนตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคาร
พาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น. หากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดได้ ภายในกลุ่มกองทุนเปิดที บริษัทจัดการกําหนด
ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั น การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้
หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง

ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(1) สับเปลี ยนกับกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี
ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมายังกองทุนรวมนี ได้

ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั น โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงกองทุนที สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน พร้อมทั งลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ดังนี 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง (Switch out)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ต้นทาง ตามข้อ 7.6.3 และ 7.7 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง (Switch in) 
(1) ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงที มีการเปิดเสนอขายครั งแรกภายในวันทําการสุดท้ายของ
ช่วงเวลาเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น.
(2) ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลาย
ทาง ตามข้อ 6.2.8 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที 
ได้รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคา
ขายและราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือ
หน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการ
รับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนทั งจํานวน จากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด
ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที จะสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดต้นทางที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับ
เปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน
(4) ในกรณีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นข้อจํากัดจํานวนเงินขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางจากบริษัทจัดการ
(5) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกอง
ทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(5.1) กรณีระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดัง
กล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(5.2) กรณีระบุเป็นจํานวนเงิน

กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวัน
ทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียน
กองทุนสําหรับการสับเปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือ ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนด
ราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น
8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินตามวิธี
การดังนี 
1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์อื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วย ตามวิธีการดังต่อไปนี 
(2.1) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
(2.2) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัท
จัดการจะกําหนดต่อไป
หมายเหตุ: ส่วนต่างระหว่างมูลค่า เท่ากับ มูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน หักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
3. กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับผู้
ถือหน่วยแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วย
4. กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
แทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขาย
คืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมได้ในกรณีดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3)บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่เกิน
10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบ เพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ตามข้อ 22.1.2 ในส่วนข้อผูกพัน

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุด
รับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบ
ถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั น ให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั ง
ซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

11.3 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามข้อ 16.4.2 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อน
หลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดย
พลัน

11.4 ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการ
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
สําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วัน
ทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์

22/01/2564 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0644/2553] หน้า 14 / 46



ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

กลุ่มกิจการ บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนฟื นฟู กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร
แห่งประเทศไทย

กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ น
ในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที สอง (Asian Bond
Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting
of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)

กองทุน AI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)

กองทุน buy & hold กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จนครบ
กําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม

กองทุน CIS
ต่างประเทศ

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะ
จัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน
infra กองทุน private equity ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน ETF ต่างประเทศ กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน infra รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง
ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้าง
พื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

กองทุน LTF กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

กองทุน property กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

กองทุน UI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited
Investor Mutual Fund)

การลดความเสี ยง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลด
ความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ โครงการจัดการกองทุนรวม

เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

เงินฝากอิสลาม ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบเคียงได้กับ
เงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่
สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ เวลาใด ๆ

ดัชนีกลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์

ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

ตราสารภาครัฐไทย ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้
มีภาระผูกพัน

ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้คํ้าประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

ตราสาร Basel III ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแลสถาบันการเงิน
ของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)

ตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและผู้
เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการ
จัดการซื อขายเป็นประการอื น และผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนั น

ธปท. ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธพ. ธนาคารพาณิชย์

บค. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

บง. บริษัทเงินทุน

บล. บริษัทหลักทรัพย์

บลจ. บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทจดทะเบียน บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ใน SET

บริษัทย่อย บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

บริษัทใหญ่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

แบบ filing แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที  6)

ผู้มีภาระผูกพัน ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คํ้าประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วย
ลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้างมาก มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของ
จํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

ศูนย์ซื อขาย
derivatives

ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

หน่วย CIS หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวม
เพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุน
ส่วนบุคคล

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

หน่วย infra หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื น
ฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

หน่วย property หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

หุ้นกู้ระยะสั น หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

B/E ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

benchmark ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

CIS operator บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

concentration limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

CRA สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที  5

credit derivatives derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี  (credit
event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

credit event เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

credit rating อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

currency risk ความเสี ยงด้าน FX

delta อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญากับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

derivatives สัญญาซื อขายล่วงหน้า

derivatives on 
organized exchange

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

discount rate อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

DW ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

foreign REIT กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

FX อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

GMS ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน
(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

group limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

guarantor rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้คํ้าประกัน

international scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

investment grade credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

IOSCO International Organization of Securities Commissions

IPO การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial Public
Offering)

issue rating อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

market price มูลค่าตามราคาตลาด

MF กองทุนรวม (Mutual Fund)

MMF กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

national scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

NAV มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

net exposure มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Nonretail MF กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ งอยู่ภาย
ใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

notional amount มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

obligation ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

options สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3
แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

OTC derivatives derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

P/N ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

portfolio duration อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

product limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

PVD กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

regulated market ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี

ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

repo ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

retail MF กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

reverse repo ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

SBL ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

securities lending ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

share warrants ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

single entity limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

SIP Specific Investment Products

SN ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

sovereign rating อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

TBMA สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

TSFC บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

TSR ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription
Right)

underlying สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

WFE World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  UOB Smart DividendFocused Equity Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UOBSDF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยกองทุนจะเน้นลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ งบริษัทดังกล่าวมีประวัติการจ่ายเงินปันผลที 
สม่ําเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
หลัก

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ไม่ลงทุน

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
กองทุนจะนําเงินลงทุนที ระดมได้ไปเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที มี
ประวัติการจ่ายเงินปันผลที สมํ่าเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต โดยผู้จัดการ
กองทุนจะพิจารณาหลักทรัพย์ที จะลงทุนให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจของประเทศและแนวโน้มการลงทุนของบริษัทเป็นหลัก
ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักโดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ดังนี 
1. ประวัติการจ่ายเงินปันผลในอดีต
2. ผลประกอบการในปัจจุบันและในอนาคต
3. แนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาถึงการลงทุนที มีความมั นคง และ/หรือ มีความผันผวนตํ่า รวมถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ประกอบด้วย ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และกองทุนจะลงทุนโดยมี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือ
เท่ากับ 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยเงินทุนส่วนที เหลือจะนําไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี 
กึ งทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานประกาศกําหนด ทั งนี ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทที ลงทุนไตรมาสละ 1
ครั ง โดยผู้จัดการกองทุนจะนําเสนอผลการพิจารณาให้แก่คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) อย่างไรก็ตาม
หากมีปัจจัยหรือเหตการณ์ที ผู้จัดการกองทุนมีความเห็นว่าอาจเปลี ยนแปลงผลการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้
ออกตราสารอย่างมีนัยสําคัญก่อนรอบการพิจารณา ผู้จัดการกองทุนจะปรับเปลี ยนการลงทุนในหุ้นดังกล่าวให้เหมาะสม และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ข้างต้น

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี 
รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว ซึ งหลักทรัพยหรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) ตราสารหนี ที มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured
Notes) สัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถึงตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non –
investment grade) และตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ทั งนี กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื น บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่างตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าว

ส่วนที  1 : ตราสาร TS (transferable securities) 
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นตามที กําหนดในประกาศ
ทน.87/2558 ภาคผนวก 3 ซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับ
โอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอซึ ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํา
มาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้อง
อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1. 
2.1 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับ
อาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
1.1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.1 
1.2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.2.2 จดทะเบียนซื อขายใน SET 

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) ธนาคารออมสิน
(3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(4) ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(7) ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
(8) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(9) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(10) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (9)

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทย
2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที 
ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือ ที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการ การคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ มากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญา ซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจ หรือ
ดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและ
เป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการ โดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้
เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวันมากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม ตามที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ งบาง
อัตราส่วนการลงทุนหรือทั งหมดจะไม่เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกําหนดไว้ สําหรับอัตราส่วนการลงทุนที เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กรณีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลง
อัตราส่วนการลงทุนนั น บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย รายละเอียดอัตราส่วนการลงทุนมี
ดังต่อไปนี 

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2
หน่วย CIS ตามที ระบุใน ข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

4.3 เสนอขายในประเทศไทย

4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วันที 
ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 

5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออก
ตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการ
เป็นหลักทรัพย์ซื อขายใน SET)

5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ซึ งหุ้น
ของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่ระหว่างดําเนินการ
แก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขายใน SET)

5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 5.1

5.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.4.1 ตราสาร Basel III 
5.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 
5.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
5.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่
วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9
5.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
5.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

5.5 DW ที มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade

5.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment
grade
5.6.1 reverse repo

5.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียน
ซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET 
5.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่
กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

 5.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.2 ที จด
ทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวม
ถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 หน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมีลักษณะ
ตาม 5.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)**

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุก
บริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือ
การเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงินกับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

** หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที 3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)***

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ
ตั วสัญญาใช้เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวม
ถึงสาขาในต่างประเทศของ นิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้
ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั ง
ขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุน ได้รับโอนกรรมสิทธิ มา
จากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities
lending)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี เว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี ย
ตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับMF ที อายุคงเหลือ ≤ 6
เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยน
มือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้อง
ในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุน สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนในตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน เงิน
ฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุ
กองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุน
ใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้องกับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 หน่วย infra หรือหน่วย property ไม่เกิน 20%

4 Reverse repo ไม่เกิน 25%

5 Securities lending ไม่เกิน 25%

6 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่
สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี 
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1 มีลักษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้อ 5 ในส่วนที 
1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา (single entity limit)

6.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment
grade หรือไม่มี credit rating

รวมกัน
ไม่เกิน 15%

*** สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บริษัทจัดการรายเดียวกันต้องมี
จํานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั งหมด
ของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน ตราสาร Basel III และศุ
กูก ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐ
ไทย หรือ ตราสารหนี ภาครัฐ
ต่างประเทศ)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)1

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะ
เวลาบัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออก
ใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงิน
ล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สิน
ทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั น
จะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการทั วไป และในกรณีที ผู้ออก
ตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออก
และเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ใน
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออก
ใหม่และม ีcredit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1.
– 9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

4 หน่วย infra ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที ออก
หน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

 5 หน่วย property ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1)  มีขนาดเล็ก

(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

1 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการ
เงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับ
สากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted
Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น
2 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงาน
ไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่าระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่ วันที เกิด
กรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
ที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถ
แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการ
ต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือ
หน่วยของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 

1. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งก่อนวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1)จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ห้ามมิให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการเพื อขยายวงเงินสําหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์ดัง
กล่าวที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่าง
ประเทศจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด
(3) ในกรณีที มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที มีผู้รับผิดชอบการบริหาร
จัดการกองทุนดังกล่าวเป็นบุคคลที มีความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนรวมตามประกาศที สํานักงาน
ก.ล.ต. กําหนด และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื นใดจากกองทุนรวมฟีดเดอร์หรือผู้ถือหน่วยลงทุนใน
ลักษณะที ซ้ําซ้อนกับกองทุนรวมหรือกองทุนต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบเกี ยวกับความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความจําเป็นในการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนั น ภายใน 30 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(4) ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดัง
กล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที อัตราส่วนการลงทุนเป็นไปตามที กําหนด

2. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) หากบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้
ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ห้ามมิให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนเพิ มเติมใน
ทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด และให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าว
จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการ
โดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท
จัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 
2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัท
จัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ
ก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยประกาศในหนังสือพิมพ์
รายวัน 1 ฉบับ รวมทั งปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทุกแห่ง
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) (จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
เรียบร้อยแล้ว) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูก
ต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน พร้อมหลัก
ฐานตามข้อ 5.2.7 ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ
เงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะ
ผู้ถือหน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสารสําคัญของกองทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี เข้า
กองทุนเปิดนี ตามเงื อนไข วัน เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือ
คําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยลงวันที ตามวันที ที ซื อแต่ไม่เกินวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อต้องขีดคร่อม
เฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ โดยบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีที บริษัท
จัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 บัญชีประเภทออมทรัพย์ของ ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
และบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
หลังจากที บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้
รับหลักฐานการรับชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อหน่วยลงทุนจะ
สมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้เรียกเก็บเงินตาม เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั ง
จ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชี
กองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น ที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็นผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม
นอกจากนี บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได ้(ถ้ามี) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามวิธีการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตข้อ 6.2.2.7 

5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อ
หลังจากที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อ
โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที สั งซื อในวันเดียวกัน และมีมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือไม่เพียงพอต่อ
การจัดสรร บริษัทจะจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยทุกรายเป็นมูลค่าขั นต่ํารายละ 2,000บาท (สองพันบาทถ้วน) บาท(จํานวนเงินดัง
กล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว) ก่อนในลําดับแรก โดยส่วนที เหลือจะจัดสรรให้ตามสัดส่วนมูลค่า
ที สั งซื อหักด้วยมูลค่าขั นตํ่าที ได้ทําการจัดสรรให้แล้ว หากมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือมีไม่เพียงพอที จะจัดสรรให้กับผู้
ถือหน่วยทุกรายตามมูลค่าขั นต่ําที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะทําการจัดสรรมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือที มีอยู่ทั งหมด
ตามสัดส่วนมูลค่าที สั งซื อให้แก่ผู้ถือหน่วย
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่
จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุนเกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อ
ยกเว้นตามข้อ 22(2) (ข.), (ค.), (ง.) และ ข้อ 29(1) แห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที สน.22/2552 เรื องการจัดตั งกองทุนรวมและการเข้าทําสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที  28
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการภายหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจําหน่าย
หน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึงสามสิบห้าราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะยุติการจําหน่ายหน่วยลงทุนและแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสิบห้าวันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน และคืน
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ภายในหนึ งเดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานั นได้อันเนื องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปี นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลานั นให้ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุน
ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วตามวรรคหนึ ง ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วย ลงทุนเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ดําเนินการเป็นประการอื นได้

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ไม่มี

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข). สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ
(ค). สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ)
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

(2) กรณีนิติบุคคล
(ก). สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข). สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(ค). ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง). หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วย ค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุน ดังกล่าวเป็น
ราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และ
การประกาศมูลค่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดําเนินการใน กรณีที 
มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุน ภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.2.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้ว
แต่กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้า
มี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความ
ต่างๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสาร
หรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือวิธี
การอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณา
จัดสรรให้โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการ
จัดสรรตามจํานวนที สั งซื อ

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 ข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้ผู้
ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ลงนามรับรองให้
กับผู้สั งซื อไว้เป็นหลักฐาน

6.2.2.2 ATM 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้อง
ลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบเอทีเอ็มจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์เมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะต้องลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
คําขอใช้บริการ

คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและ
บริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้สั งซื อ หน่วยลงทุนจะไม่
สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคาร
ทางโทรศัพท์นั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.4 ไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัท
จัดการกําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนที ส่งมายังบริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนนั นจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนและบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วย ลงทุนได้โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
นั นได้เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ ทั งนี บริษัทจัดการจะทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนที ได้รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันทําการถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และ
ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.5 INTERNET 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลง
นามในคําขอใชับริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น

6.2.2.6 หักบัญชี
ผู้สนใจสามารถซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตเฉพาะที บริษัทจัดการกําหนด
ได้ที บริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเฉพาะที เปิดให้บริการนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
( 1 ) ในการสั งซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นประจําทุกเดือนในเวลาเดียวกัน ด้วยการให้ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือบัญชี
บัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้เปิดไว้ที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนด้วยจํานวนเงินที เท่ากันในแต่ละงวด
( 2 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการนี สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเพื อขอใช้
บริการ โดยกรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วง
หน้า” ซึ งการให้บริษัทจัดการดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีผลใช้บังคับ และ
ให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนคําสั ง โดยแจ้งไปยังบริษัทจัดการหรือสาขาของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าไว้ตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุในแบบคําขอดังกล่าว
( 3 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื อ บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น และจํานวนเงินที ต้องการสั งซื อซึ งจะ
ต้องไม่ต่ํากว่าครั งละ 1,000 บาท และเพิ มขึ นเป็นจํานวนทวีคูณของ 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินจาก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อและโอนเข้าบัญชีสั งซื อกองทุนเปิดเพื อซื อหน่วยลงทุนทุกเดือน ตามที ผู้สั งซื อ
ได้ระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย ซึ งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ในกรณี
ที วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดบริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในวันทําการ
ถัดไปเพื อซื อหน่วยลงทุนในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น
อนึ งค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที เกี ยวข้องกับการหักบัญชีที เรียกเก็บโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะเป็นภาระ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน
( 4 ) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไข “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน
และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกคําขอยกเลิกการใช้บริการและกรอก “หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
( 5 ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฎอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์
และใช้อ้างอิงได้

6.2.2.7 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบการสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิต
นั น

บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านทางบัตรเครดิตจะยอมรับและผูกพันตามเงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความ
เสี ยงใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ

ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีบัตรเครดิต
เป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุน
ที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.2.8 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.9 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน
เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น ในกรณีที ชําระเงินค่าซื อ
หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงิน ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั ง
จ่าย “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ เพื อเข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์ที บริษัทจัดการเปิด
ไว ้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
หรือ “บัญชีเพื อการสั งซื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน – บลจ. ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จํากัด” เพื อเข้าบัญชีประเภทกระแสราย
วันที บริษัทจัดการเปิดไว้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
หรือ “UOB Asset Management(Thailand)Sub&Red” เพื อเข้าบัญชีกระแสรายวันที บริษัทจัดการเปิดไว้ของธนาคารดังต่อ
ไปนี 
 ธนาคารซิตี แบงก์ เอ็น.เอ สาขากรุงเทพฯ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลังโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อ
หน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิกคําสั งซื อนั น ๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดย
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบลบหนี กับ
บริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 ATM 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากใน
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.3 TELEBANK 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ เรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหัก
เงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 ไปรษณีย์
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในคําสั งซื อหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งให้บริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลง
ทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที ระบุไว้ในคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยชําระเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารหรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ ในกรณีที ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคาร ผู้ถือหน่วยต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.5 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็น
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.6 หักบัญชี
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือ
ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" เท่านั นเพื อซื อหน่วย
ลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหัก
บัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณีใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และ
เงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัท
จัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอม
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.7 บัตรเดรดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชี
บัตรเครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือ
บัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.8 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
เว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
15 วัน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนโดย
ได้พิสูจน์และ/หรือติดตาม เพื อระบุตัวตนของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้วนั นแต่ไม่สามารถระบุได้ ไม่ว่าทางใดทางหนึ งหรือหลาย
ทาง จนเป็นผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคาร
พาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที 
ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และ
เพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อ
พร้อมเงินค่าซื อเต็มจํานวน

ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
จัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระ
ค่าซื อในส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลง
ทะเบียนไปยังที อยู่ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 4 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการ
จัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุนหรือปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีหยุดการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วปรากฏว่าหากขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมจะก่อให้เกิด
ปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าจะไม่สามารถดํารงสัดส่วนตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่
สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน
รวม ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันทําการหยุดการขายหน่วยลงทุน โดยจะติดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

6.2.6.2 กรณีปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการมีสิทธิจะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือกรณีที บริษัทจัดการเกิด
ข้อสงสัยว่าการซื อหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนจะเป็นการฟอกเงิน
(2) กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนรวม หรือก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวม โดยจะ
พิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรือจํานวนเงินของการสั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทุนรวมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบ
ถ้วนชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปต่อไป โดย
หากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อน
เป็นวันทําการถัดไป

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

7.6.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
7.6.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือ
หลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ล่วงหน้าก่อนวันรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 7.7 
ในการขายคืนหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนเป็นจํานวนหน่วยที ต้องการขายคืน ตาม
จํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
นั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 , 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายในห้าวันทําการนับตั งแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน พร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดย
อยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่าง
วันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วย
ลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ
7.6.1.2 ATM 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัทจัดการ
กําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการ
ที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ
อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ยอมรับและ
ผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวม
ถึงการยอมรับความเสี ยงใด ที อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.4 ไปรษณีย์
ยังไม่เปิดให้บริการ
7.6.1.5 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธี
การที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยง
ใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
7.6.1.6 หักบัญชี
ไม่มี
7.6.1.7   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

7.6.1.8 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไป
ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.6.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันรับซื อคืนหน่วยลงทุน
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนในการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีที ได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้
ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์คํานวณราคารับซื อคืน โดย
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.6.3 วันและเวลาที ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทําการในเวลาทําการ โดยจะเปิดรับคําสั งขายคืนตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคาร
พาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น. หากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดได้ ภายในกลุ่มกองทุนเปิดที บริษัทจัดการกําหนด
ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั น การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้
หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง

ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(1) สับเปลี ยนกับกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี
ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมายังกองทุนรวมนี ได้

ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั น โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงกองทุนที สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน พร้อมทั งลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ดังนี 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง (Switch out)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ต้นทาง ตามข้อ 7.6.3 และ 7.7 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง (Switch in) 
(1) ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงที มีการเปิดเสนอขายครั งแรกภายในวันทําการสุดท้ายของ
ช่วงเวลาเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น.
(2) ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลาย
ทาง ตามข้อ 6.2.8 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที 
ได้รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคา
ขายและราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือ
หน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการ
รับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนทั งจํานวน จากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด
ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที จะสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดต้นทางที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับ
เปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน
(4) ในกรณีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นข้อจํากัดจํานวนเงินขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางจากบริษัทจัดการ
(5) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกอง
ทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(5.1) กรณีระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดัง
กล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(5.2) กรณีระบุเป็นจํานวนเงิน

กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวัน
ทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียน
กองทุนสําหรับการสับเปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือ ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนด
ราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น
8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินตามวิธี
การดังนี 
1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์อื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วย ตามวิธีการดังต่อไปนี 
(2.1) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
(2.2) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัท
จัดการจะกําหนดต่อไป
หมายเหตุ: ส่วนต่างระหว่างมูลค่า เท่ากับ มูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน หักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
3. กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับผู้
ถือหน่วยแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วย
4. กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
แทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขาย
คืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมได้ในกรณีดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3)บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่เกิน
10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบ เพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ตามข้อ 22.1.2 ในส่วนข้อผูกพัน

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุด
รับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบ
ถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั น ให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั ง
ซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

11.3 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามข้อ 16.4.2 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อน
หลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดย
พลัน

11.4 ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการ
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
สําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วัน
ทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

กลุ่มกิจการ บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนฟื นฟู กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร
แห่งประเทศไทย

กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ น
ในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที สอง (Asian Bond
Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting
of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)

กองทุน AI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)

กองทุน buy & hold กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จนครบ
กําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม

กองทุน CIS
ต่างประเทศ

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะ
จัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน
infra กองทุน private equity ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน ETF ต่างประเทศ กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน infra รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง
ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้าง
พื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

กองทุน LTF กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

กองทุน property กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

กองทุน UI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited
Investor Mutual Fund)

การลดความเสี ยง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลด
ความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ โครงการจัดการกองทุนรวม

เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

เงินฝากอิสลาม ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบเคียงได้กับ
เงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่
สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ เวลาใด ๆ

ดัชนีกลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์

ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

ตราสารภาครัฐไทย ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้
มีภาระผูกพัน

ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้คํ้าประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

ตราสาร Basel III ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแลสถาบันการเงิน
ของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)

ตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและผู้
เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการ
จัดการซื อขายเป็นประการอื น และผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนั น

ธปท. ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธพ. ธนาคารพาณิชย์

บค. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

บง. บริษัทเงินทุน

บล. บริษัทหลักทรัพย์

บลจ. บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทจดทะเบียน บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ใน SET

บริษัทย่อย บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

บริษัทใหญ่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

แบบ filing แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที  6)

ผู้มีภาระผูกพัน ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คํ้าประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วย
ลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้างมาก มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของ
จํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

ศูนย์ซื อขาย
derivatives

ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

หน่วย CIS หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวม
เพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุน
ส่วนบุคคล

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

หน่วย infra หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื น
ฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

หน่วย property หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

หุ้นกู้ระยะสั น หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

B/E ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

benchmark ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

CIS operator บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

concentration limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

CRA สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที  5

credit derivatives derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี  (credit
event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

credit event เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

credit rating อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

currency risk ความเสี ยงด้าน FX

delta อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญากับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

derivatives สัญญาซื อขายล่วงหน้า

derivatives on 
organized exchange

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

discount rate อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

DW ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

foreign REIT กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

FX อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

GMS ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน
(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

group limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

guarantor rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้คํ้าประกัน

international scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

investment grade credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

IOSCO International Organization of Securities Commissions

IPO การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial Public
Offering)

issue rating อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

market price มูลค่าตามราคาตลาด

MF กองทุนรวม (Mutual Fund)

MMF กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

national scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

NAV มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

net exposure มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Nonretail MF กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ งอยู่ภาย
ใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

notional amount มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

obligation ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

options สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3
แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

OTC derivatives derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

P/N ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

portfolio duration อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

product limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

PVD กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

regulated market ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี

ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

repo ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

retail MF กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

reverse repo ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

SBL ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

securities lending ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

share warrants ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

single entity limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

SIP Specific Investment Products

SN ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

sovereign rating อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

TBMA สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

TSFC บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

TSR ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription
Right)

underlying สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

WFE World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  UOB Smart DividendFocused Equity Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UOBSDF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยกองทุนจะเน้นลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ งบริษัทดังกล่าวมีประวัติการจ่ายเงินปันผลที 
สม่ําเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
หลัก

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ไม่ลงทุน

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
กองทุนจะนําเงินลงทุนที ระดมได้ไปเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที มี
ประวัติการจ่ายเงินปันผลที สมํ่าเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต โดยผู้จัดการ
กองทุนจะพิจารณาหลักทรัพย์ที จะลงทุนให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจของประเทศและแนวโน้มการลงทุนของบริษัทเป็นหลัก
ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักโดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ดังนี 
1. ประวัติการจ่ายเงินปันผลในอดีต
2. ผลประกอบการในปัจจุบันและในอนาคต
3. แนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาถึงการลงทุนที มีความมั นคง และ/หรือ มีความผันผวนตํ่า รวมถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ประกอบด้วย ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และกองทุนจะลงทุนโดยมี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือ
เท่ากับ 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยเงินทุนส่วนที เหลือจะนําไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี 
กึ งทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานประกาศกําหนด ทั งนี ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทที ลงทุนไตรมาสละ 1
ครั ง โดยผู้จัดการกองทุนจะนําเสนอผลการพิจารณาให้แก่คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) อย่างไรก็ตาม
หากมีปัจจัยหรือเหตการณ์ที ผู้จัดการกองทุนมีความเห็นว่าอาจเปลี ยนแปลงผลการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้
ออกตราสารอย่างมีนัยสําคัญก่อนรอบการพิจารณา ผู้จัดการกองทุนจะปรับเปลี ยนการลงทุนในหุ้นดังกล่าวให้เหมาะสม และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ข้างต้น

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี 
รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว ซึ งหลักทรัพยหรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) ตราสารหนี ที มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured
Notes) สัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถึงตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non –
investment grade) และตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ทั งนี กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื น บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่างตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าว

ส่วนที  1 : ตราสาร TS (transferable securities) 
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นตามที กําหนดในประกาศ
ทน.87/2558 ภาคผนวก 3 ซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับ
โอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอซึ ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํา
มาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้อง
อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1. 
2.1 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับ
อาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
1.1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.1 
1.2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.2.2 จดทะเบียนซื อขายใน SET 

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) ธนาคารออมสิน
(3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(4) ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(7) ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
(8) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(9) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(10) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (9)

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทย
2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที 
ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือ ที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการ การคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ มากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญา ซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจ หรือ
ดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและ
เป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการ โดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้
เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวันมากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม ตามที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ งบาง
อัตราส่วนการลงทุนหรือทั งหมดจะไม่เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกําหนดไว้ สําหรับอัตราส่วนการลงทุนที เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กรณีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลง
อัตราส่วนการลงทุนนั น บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย รายละเอียดอัตราส่วนการลงทุนมี
ดังต่อไปนี 

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2
หน่วย CIS ตามที ระบุใน ข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

4.3 เสนอขายในประเทศไทย

4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วันที 
ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 

5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออก
ตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการ
เป็นหลักทรัพย์ซื อขายใน SET)

5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ซึ งหุ้น
ของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่ระหว่างดําเนินการ
แก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขายใน SET)

5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 5.1

5.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.4.1 ตราสาร Basel III 
5.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 
5.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
5.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่
วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9
5.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
5.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

5.5 DW ที มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade

5.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment
grade
5.6.1 reverse repo

5.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียน
ซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET 
5.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่
กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

 5.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.2 ที จด
ทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวม
ถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 หน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมีลักษณะ
ตาม 5.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)**

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุก
บริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือ
การเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงินกับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

** หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที 3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)***

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ
ตั วสัญญาใช้เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวม
ถึงสาขาในต่างประเทศของ นิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้
ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั ง
ขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุน ได้รับโอนกรรมสิทธิ มา
จากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities
lending)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี เว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี ย
ตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับMF ที อายุคงเหลือ ≤ 6
เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยน
มือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้อง
ในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุน สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนในตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน เงิน
ฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุ
กองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุน
ใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้องกับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 หน่วย infra หรือหน่วย property ไม่เกิน 20%

4 Reverse repo ไม่เกิน 25%

5 Securities lending ไม่เกิน 25%

6 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่
สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี 
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1 มีลักษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้อ 5 ในส่วนที 
1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา (single entity limit)

6.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment
grade หรือไม่มี credit rating

รวมกัน
ไม่เกิน 15%

*** สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บริษัทจัดการรายเดียวกันต้องมี
จํานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั งหมด
ของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน ตราสาร Basel III และศุ
กูก ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐ
ไทย หรือ ตราสารหนี ภาครัฐ
ต่างประเทศ)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)1

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะ
เวลาบัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออก
ใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงิน
ล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สิน
ทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั น
จะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการทั วไป และในกรณีที ผู้ออก
ตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออก
และเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ใน
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออก
ใหม่และม ีcredit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1.
– 9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

4 หน่วย infra ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที ออก
หน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

 5 หน่วย property ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1)  มีขนาดเล็ก

(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

1 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการ
เงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับ
สากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted
Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น
2 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงาน
ไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่าระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่ วันที เกิด
กรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
ที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถ
แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการ
ต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือ
หน่วยของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 

1. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งก่อนวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1)จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ห้ามมิให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการเพื อขยายวงเงินสําหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์ดัง
กล่าวที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่าง
ประเทศจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด
(3) ในกรณีที มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที มีผู้รับผิดชอบการบริหาร
จัดการกองทุนดังกล่าวเป็นบุคคลที มีความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนรวมตามประกาศที สํานักงาน
ก.ล.ต. กําหนด และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื นใดจากกองทุนรวมฟีดเดอร์หรือผู้ถือหน่วยลงทุนใน
ลักษณะที ซ้ําซ้อนกับกองทุนรวมหรือกองทุนต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบเกี ยวกับความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความจําเป็นในการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนั น ภายใน 30 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(4) ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดัง
กล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที อัตราส่วนการลงทุนเป็นไปตามที กําหนด

2. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) หากบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้
ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ห้ามมิให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนเพิ มเติมใน
ทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด และให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าว
จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการ
โดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท
จัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 
2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัท
จัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ
ก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยประกาศในหนังสือพิมพ์
รายวัน 1 ฉบับ รวมทั งปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทุกแห่ง
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) (จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
เรียบร้อยแล้ว) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูก
ต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน พร้อมหลัก
ฐานตามข้อ 5.2.7 ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ
เงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะ
ผู้ถือหน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสารสําคัญของกองทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี เข้า
กองทุนเปิดนี ตามเงื อนไข วัน เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือ
คําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยลงวันที ตามวันที ที ซื อแต่ไม่เกินวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อต้องขีดคร่อม
เฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ โดยบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีที บริษัท
จัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 บัญชีประเภทออมทรัพย์ของ ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
และบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
หลังจากที บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้
รับหลักฐานการรับชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อหน่วยลงทุนจะ
สมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้เรียกเก็บเงินตาม เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั ง
จ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชี
กองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น ที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็นผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม
นอกจากนี บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได ้(ถ้ามี) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามวิธีการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตข้อ 6.2.2.7 

5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อ
หลังจากที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อ
โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที สั งซื อในวันเดียวกัน และมีมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือไม่เพียงพอต่อ
การจัดสรร บริษัทจะจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยทุกรายเป็นมูลค่าขั นต่ํารายละ 2,000บาท (สองพันบาทถ้วน) บาท(จํานวนเงินดัง
กล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว) ก่อนในลําดับแรก โดยส่วนที เหลือจะจัดสรรให้ตามสัดส่วนมูลค่า
ที สั งซื อหักด้วยมูลค่าขั นตํ่าที ได้ทําการจัดสรรให้แล้ว หากมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือมีไม่เพียงพอที จะจัดสรรให้กับผู้
ถือหน่วยทุกรายตามมูลค่าขั นต่ําที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะทําการจัดสรรมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือที มีอยู่ทั งหมด
ตามสัดส่วนมูลค่าที สั งซื อให้แก่ผู้ถือหน่วย
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่
จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุนเกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อ
ยกเว้นตามข้อ 22(2) (ข.), (ค.), (ง.) และ ข้อ 29(1) แห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที สน.22/2552 เรื องการจัดตั งกองทุนรวมและการเข้าทําสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที  28
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการภายหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจําหน่าย
หน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึงสามสิบห้าราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะยุติการจําหน่ายหน่วยลงทุนและแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสิบห้าวันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน และคืน
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ภายในหนึ งเดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานั นได้อันเนื องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปี นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลานั นให้ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุน
ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วตามวรรคหนึ ง ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วย ลงทุนเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ดําเนินการเป็นประการอื นได้

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ไม่มี

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข). สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ
(ค). สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ)
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

(2) กรณีนิติบุคคล
(ก). สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข). สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(ค). ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง). หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วย ค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุน ดังกล่าวเป็น
ราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และ
การประกาศมูลค่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดําเนินการใน กรณีที 
มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุน ภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.2.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้ว
แต่กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้า
มี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความ
ต่างๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสาร
หรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือวิธี
การอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณา
จัดสรรให้โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการ
จัดสรรตามจํานวนที สั งซื อ

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 ข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้ผู้
ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ลงนามรับรองให้
กับผู้สั งซื อไว้เป็นหลักฐาน

6.2.2.2 ATM 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้อง
ลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบเอทีเอ็มจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์เมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะต้องลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
คําขอใช้บริการ

คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและ
บริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้สั งซื อ หน่วยลงทุนจะไม่
สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคาร
ทางโทรศัพท์นั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.4 ไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัท
จัดการกําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนที ส่งมายังบริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนนั นจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนและบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วย ลงทุนได้โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
นั นได้เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ ทั งนี บริษัทจัดการจะทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนที ได้รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันทําการถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และ
ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.5 INTERNET 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลง
นามในคําขอใชับริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น

6.2.2.6 หักบัญชี
ผู้สนใจสามารถซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตเฉพาะที บริษัทจัดการกําหนด
ได้ที บริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเฉพาะที เปิดให้บริการนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
( 1 ) ในการสั งซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นประจําทุกเดือนในเวลาเดียวกัน ด้วยการให้ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือบัญชี
บัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้เปิดไว้ที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนด้วยจํานวนเงินที เท่ากันในแต่ละงวด
( 2 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการนี สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเพื อขอใช้
บริการ โดยกรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วง
หน้า” ซึ งการให้บริษัทจัดการดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีผลใช้บังคับ และ
ให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนคําสั ง โดยแจ้งไปยังบริษัทจัดการหรือสาขาของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าไว้ตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุในแบบคําขอดังกล่าว
( 3 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื อ บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น และจํานวนเงินที ต้องการสั งซื อซึ งจะ
ต้องไม่ต่ํากว่าครั งละ 1,000 บาท และเพิ มขึ นเป็นจํานวนทวีคูณของ 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินจาก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อและโอนเข้าบัญชีสั งซื อกองทุนเปิดเพื อซื อหน่วยลงทุนทุกเดือน ตามที ผู้สั งซื อ
ได้ระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย ซึ งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ในกรณี
ที วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดบริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในวันทําการ
ถัดไปเพื อซื อหน่วยลงทุนในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น
อนึ งค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที เกี ยวข้องกับการหักบัญชีที เรียกเก็บโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะเป็นภาระ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน
( 4 ) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไข “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน
และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกคําขอยกเลิกการใช้บริการและกรอก “หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
( 5 ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฎอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์
และใช้อ้างอิงได้

6.2.2.7 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบการสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิต
นั น

บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านทางบัตรเครดิตจะยอมรับและผูกพันตามเงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความ
เสี ยงใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ

ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีบัตรเครดิต
เป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุน
ที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.2.8 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.9 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน
เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น ในกรณีที ชําระเงินค่าซื อ
หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงิน ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั ง
จ่าย “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ เพื อเข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์ที บริษัทจัดการเปิด
ไว ้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
หรือ “บัญชีเพื อการสั งซื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน – บลจ. ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จํากัด” เพื อเข้าบัญชีประเภทกระแสราย
วันที บริษัทจัดการเปิดไว้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
หรือ “UOB Asset Management(Thailand)Sub&Red” เพื อเข้าบัญชีกระแสรายวันที บริษัทจัดการเปิดไว้ของธนาคารดังต่อ
ไปนี 
 ธนาคารซิตี แบงก์ เอ็น.เอ สาขากรุงเทพฯ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลังโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อ
หน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิกคําสั งซื อนั น ๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดย
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบลบหนี กับ
บริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 ATM 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากใน
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.3 TELEBANK 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ เรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหัก
เงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 ไปรษณีย์
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในคําสั งซื อหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งให้บริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลง
ทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที ระบุไว้ในคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยชําระเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารหรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ ในกรณีที ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคาร ผู้ถือหน่วยต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.5 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็น
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.6 หักบัญชี
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือ
ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" เท่านั นเพื อซื อหน่วย
ลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหัก
บัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณีใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และ
เงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัท
จัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอม
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.7 บัตรเดรดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชี
บัตรเครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือ
บัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.8 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
เว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
15 วัน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนโดย
ได้พิสูจน์และ/หรือติดตาม เพื อระบุตัวตนของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้วนั นแต่ไม่สามารถระบุได้ ไม่ว่าทางใดทางหนึ งหรือหลาย
ทาง จนเป็นผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคาร
พาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที 
ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และ
เพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อ
พร้อมเงินค่าซื อเต็มจํานวน

ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
จัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระ
ค่าซื อในส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลง
ทะเบียนไปยังที อยู่ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 4 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการ
จัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุนหรือปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีหยุดการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วปรากฏว่าหากขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมจะก่อให้เกิด
ปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าจะไม่สามารถดํารงสัดส่วนตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่
สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน
รวม ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันทําการหยุดการขายหน่วยลงทุน โดยจะติดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

6.2.6.2 กรณีปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการมีสิทธิจะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือกรณีที บริษัทจัดการเกิด
ข้อสงสัยว่าการซื อหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนจะเป็นการฟอกเงิน
(2) กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนรวม หรือก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวม โดยจะ
พิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรือจํานวนเงินของการสั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทุนรวมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบ
ถ้วนชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปต่อไป โดย
หากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อน
เป็นวันทําการถัดไป

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

7.6.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
7.6.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือ
หลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ล่วงหน้าก่อนวันรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 7.7 
ในการขายคืนหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนเป็นจํานวนหน่วยที ต้องการขายคืน ตาม
จํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
นั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 , 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายในห้าวันทําการนับตั งแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน พร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดย
อยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่าง
วันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วย
ลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ
7.6.1.2 ATM 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัทจัดการ
กําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการ
ที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ
อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ยอมรับและ
ผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวม
ถึงการยอมรับความเสี ยงใด ที อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.4 ไปรษณีย์
ยังไม่เปิดให้บริการ
7.6.1.5 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธี
การที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยง
ใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
7.6.1.6 หักบัญชี
ไม่มี
7.6.1.7   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

7.6.1.8 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไป
ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.6.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันรับซื อคืนหน่วยลงทุน
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนในการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีที ได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้
ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์คํานวณราคารับซื อคืน โดย
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.6.3 วันและเวลาที ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทําการในเวลาทําการ โดยจะเปิดรับคําสั งขายคืนตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคาร
พาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น. หากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดได้ ภายในกลุ่มกองทุนเปิดที บริษัทจัดการกําหนด
ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั น การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้
หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง

ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(1) สับเปลี ยนกับกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี
ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมายังกองทุนรวมนี ได้

ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั น โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงกองทุนที สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน พร้อมทั งลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ดังนี 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง (Switch out)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ต้นทาง ตามข้อ 7.6.3 และ 7.7 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง (Switch in) 
(1) ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงที มีการเปิดเสนอขายครั งแรกภายในวันทําการสุดท้ายของ
ช่วงเวลาเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น.
(2) ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลาย
ทาง ตามข้อ 6.2.8 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที 
ได้รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคา
ขายและราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือ
หน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการ
รับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนทั งจํานวน จากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด
ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที จะสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดต้นทางที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับ
เปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน
(4) ในกรณีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นข้อจํากัดจํานวนเงินขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางจากบริษัทจัดการ
(5) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกอง
ทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(5.1) กรณีระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดัง
กล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(5.2) กรณีระบุเป็นจํานวนเงิน

กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวัน
ทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียน
กองทุนสําหรับการสับเปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือ ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนด
ราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น
8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินตามวิธี
การดังนี 
1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์อื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วย ตามวิธีการดังต่อไปนี 
(2.1) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
(2.2) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัท
จัดการจะกําหนดต่อไป
หมายเหตุ: ส่วนต่างระหว่างมูลค่า เท่ากับ มูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน หักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
3. กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับผู้
ถือหน่วยแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วย
4. กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
แทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขาย
คืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมได้ในกรณีดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3)บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่เกิน
10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบ เพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ตามข้อ 22.1.2 ในส่วนข้อผูกพัน

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุด
รับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบ
ถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั น ให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั ง
ซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

11.3 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามข้อ 16.4.2 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อน
หลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดย
พลัน

11.4 ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการ
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
สําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วัน
ทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์

22/01/2564 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0644/2553] หน้า 16 / 46



ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

กลุ่มกิจการ บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนฟื นฟู กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร
แห่งประเทศไทย

กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ น
ในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที สอง (Asian Bond
Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting
of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)

กองทุน AI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)

กองทุน buy & hold กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จนครบ
กําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม

กองทุน CIS
ต่างประเทศ

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะ
จัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน
infra กองทุน private equity ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน ETF ต่างประเทศ กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน infra รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง
ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้าง
พื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

กองทุน LTF กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

กองทุน property กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

กองทุน UI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited
Investor Mutual Fund)

การลดความเสี ยง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลด
ความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ โครงการจัดการกองทุนรวม

เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

เงินฝากอิสลาม ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบเคียงได้กับ
เงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่
สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ เวลาใด ๆ

ดัชนีกลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์

ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

ตราสารภาครัฐไทย ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้
มีภาระผูกพัน

ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้คํ้าประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

ตราสาร Basel III ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแลสถาบันการเงิน
ของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)

ตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและผู้
เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการ
จัดการซื อขายเป็นประการอื น และผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนั น

ธปท. ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธพ. ธนาคารพาณิชย์

บค. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

บง. บริษัทเงินทุน

บล. บริษัทหลักทรัพย์

บลจ. บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทจดทะเบียน บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ใน SET

บริษัทย่อย บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

บริษัทใหญ่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

แบบ filing แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที  6)

ผู้มีภาระผูกพัน ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คํ้าประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วย
ลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้างมาก มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของ
จํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

ศูนย์ซื อขาย
derivatives

ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

หน่วย CIS หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวม
เพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุน
ส่วนบุคคล

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

หน่วย infra หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื น
ฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

หน่วย property หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

หุ้นกู้ระยะสั น หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

B/E ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

benchmark ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

CIS operator บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

concentration limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

CRA สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที  5

credit derivatives derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี  (credit
event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

credit event เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

credit rating อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

currency risk ความเสี ยงด้าน FX

delta อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญากับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

derivatives สัญญาซื อขายล่วงหน้า

derivatives on 
organized exchange

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

discount rate อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

DW ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

foreign REIT กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

FX อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

GMS ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน
(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

group limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

guarantor rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้คํ้าประกัน

international scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

investment grade credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

IOSCO International Organization of Securities Commissions

IPO การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial Public
Offering)

issue rating อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

market price มูลค่าตามราคาตลาด

MF กองทุนรวม (Mutual Fund)

MMF กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

national scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

NAV มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

net exposure มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Nonretail MF กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ งอยู่ภาย
ใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

notional amount มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

obligation ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

options สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3
แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

OTC derivatives derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

P/N ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

portfolio duration อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

product limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

PVD กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

regulated market ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี

ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

repo ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

retail MF กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

reverse repo ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

SBL ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

securities lending ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

share warrants ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

single entity limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

SIP Specific Investment Products

SN ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

sovereign rating อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

TBMA สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

TSFC บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

TSR ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription
Right)

underlying สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

WFE World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  UOB Smart DividendFocused Equity Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UOBSDF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยกองทุนจะเน้นลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ งบริษัทดังกล่าวมีประวัติการจ่ายเงินปันผลที 
สม่ําเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
หลัก

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ไม่ลงทุน

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
กองทุนจะนําเงินลงทุนที ระดมได้ไปเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที มี
ประวัติการจ่ายเงินปันผลที สมํ่าเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต โดยผู้จัดการ
กองทุนจะพิจารณาหลักทรัพย์ที จะลงทุนให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจของประเทศและแนวโน้มการลงทุนของบริษัทเป็นหลัก
ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักโดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ดังนี 
1. ประวัติการจ่ายเงินปันผลในอดีต
2. ผลประกอบการในปัจจุบันและในอนาคต
3. แนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาถึงการลงทุนที มีความมั นคง และ/หรือ มีความผันผวนตํ่า รวมถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ประกอบด้วย ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และกองทุนจะลงทุนโดยมี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือ
เท่ากับ 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยเงินทุนส่วนที เหลือจะนําไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี 
กึ งทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานประกาศกําหนด ทั งนี ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทที ลงทุนไตรมาสละ 1
ครั ง โดยผู้จัดการกองทุนจะนําเสนอผลการพิจารณาให้แก่คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) อย่างไรก็ตาม
หากมีปัจจัยหรือเหตการณ์ที ผู้จัดการกองทุนมีความเห็นว่าอาจเปลี ยนแปลงผลการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้
ออกตราสารอย่างมีนัยสําคัญก่อนรอบการพิจารณา ผู้จัดการกองทุนจะปรับเปลี ยนการลงทุนในหุ้นดังกล่าวให้เหมาะสม และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ข้างต้น

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี 
รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว ซึ งหลักทรัพยหรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) ตราสารหนี ที มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured
Notes) สัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถึงตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non –
investment grade) และตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ทั งนี กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื น บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่างตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าว

ส่วนที  1 : ตราสาร TS (transferable securities) 
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นตามที กําหนดในประกาศ
ทน.87/2558 ภาคผนวก 3 ซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับ
โอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอซึ ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํา
มาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้อง
อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1. 
2.1 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับ
อาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
1.1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.1 
1.2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.2.2 จดทะเบียนซื อขายใน SET 

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) ธนาคารออมสิน
(3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(4) ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(7) ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
(8) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(9) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(10) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (9)

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทย
2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที 
ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือ ที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการ การคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ มากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญา ซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจ หรือ
ดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและ
เป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการ โดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้
เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวันมากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม ตามที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ งบาง
อัตราส่วนการลงทุนหรือทั งหมดจะไม่เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกําหนดไว้ สําหรับอัตราส่วนการลงทุนที เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กรณีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลง
อัตราส่วนการลงทุนนั น บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย รายละเอียดอัตราส่วนการลงทุนมี
ดังต่อไปนี 

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2
หน่วย CIS ตามที ระบุใน ข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

4.3 เสนอขายในประเทศไทย

4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วันที 
ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 

5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออก
ตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการ
เป็นหลักทรัพย์ซื อขายใน SET)

5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ซึ งหุ้น
ของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่ระหว่างดําเนินการ
แก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขายใน SET)

5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 5.1

5.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.4.1 ตราสาร Basel III 
5.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 
5.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
5.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่
วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9
5.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
5.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

5.5 DW ที มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade

5.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment
grade
5.6.1 reverse repo

5.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียน
ซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET 
5.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่
กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

 5.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.2 ที จด
ทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวม
ถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 หน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมีลักษณะ
ตาม 5.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)**

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุก
บริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือ
การเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงินกับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

** หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที 3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)***

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ
ตั วสัญญาใช้เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวม
ถึงสาขาในต่างประเทศของ นิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้
ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั ง
ขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุน ได้รับโอนกรรมสิทธิ มา
จากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities
lending)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี เว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี ย
ตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับMF ที อายุคงเหลือ ≤ 6
เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยน
มือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้อง
ในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุน สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนในตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน เงิน
ฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุ
กองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุน
ใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้องกับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 หน่วย infra หรือหน่วย property ไม่เกิน 20%

4 Reverse repo ไม่เกิน 25%

5 Securities lending ไม่เกิน 25%

6 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่
สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี 
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1 มีลักษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้อ 5 ในส่วนที 
1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา (single entity limit)

6.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment
grade หรือไม่มี credit rating

รวมกัน
ไม่เกิน 15%

*** สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บริษัทจัดการรายเดียวกันต้องมี
จํานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั งหมด
ของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน ตราสาร Basel III และศุ
กูก ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐ
ไทย หรือ ตราสารหนี ภาครัฐ
ต่างประเทศ)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)1

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะ
เวลาบัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออก
ใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงิน
ล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สิน
ทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั น
จะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการทั วไป และในกรณีที ผู้ออก
ตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออก
และเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ใน
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออก
ใหม่และม ีcredit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1.
– 9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

4 หน่วย infra ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที ออก
หน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

 5 หน่วย property ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1)  มีขนาดเล็ก

(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

1 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการ
เงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับ
สากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted
Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น
2 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงาน
ไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่าระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่ วันที เกิด
กรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
ที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถ
แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการ
ต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือ
หน่วยของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 

1. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งก่อนวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1)จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ห้ามมิให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการเพื อขยายวงเงินสําหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์ดัง
กล่าวที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่าง
ประเทศจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด
(3) ในกรณีที มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที มีผู้รับผิดชอบการบริหาร
จัดการกองทุนดังกล่าวเป็นบุคคลที มีความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนรวมตามประกาศที สํานักงาน
ก.ล.ต. กําหนด และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื นใดจากกองทุนรวมฟีดเดอร์หรือผู้ถือหน่วยลงทุนใน
ลักษณะที ซ้ําซ้อนกับกองทุนรวมหรือกองทุนต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบเกี ยวกับความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความจําเป็นในการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนั น ภายใน 30 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(4) ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดัง
กล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที อัตราส่วนการลงทุนเป็นไปตามที กําหนด

2. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) หากบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้
ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ห้ามมิให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนเพิ มเติมใน
ทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด และให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าว
จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการ
โดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท
จัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 
2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัท
จัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ
ก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยประกาศในหนังสือพิมพ์
รายวัน 1 ฉบับ รวมทั งปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทุกแห่ง
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) (จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
เรียบร้อยแล้ว) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูก
ต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน พร้อมหลัก
ฐานตามข้อ 5.2.7 ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ
เงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะ
ผู้ถือหน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสารสําคัญของกองทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี เข้า
กองทุนเปิดนี ตามเงื อนไข วัน เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือ
คําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยลงวันที ตามวันที ที ซื อแต่ไม่เกินวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อต้องขีดคร่อม
เฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ โดยบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีที บริษัท
จัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 บัญชีประเภทออมทรัพย์ของ ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
และบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
หลังจากที บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้
รับหลักฐานการรับชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อหน่วยลงทุนจะ
สมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้เรียกเก็บเงินตาม เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั ง
จ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชี
กองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น ที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็นผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม
นอกจากนี บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได ้(ถ้ามี) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามวิธีการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตข้อ 6.2.2.7 

5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อ
หลังจากที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อ
โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที สั งซื อในวันเดียวกัน และมีมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือไม่เพียงพอต่อ
การจัดสรร บริษัทจะจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยทุกรายเป็นมูลค่าขั นต่ํารายละ 2,000บาท (สองพันบาทถ้วน) บาท(จํานวนเงินดัง
กล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว) ก่อนในลําดับแรก โดยส่วนที เหลือจะจัดสรรให้ตามสัดส่วนมูลค่า
ที สั งซื อหักด้วยมูลค่าขั นตํ่าที ได้ทําการจัดสรรให้แล้ว หากมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือมีไม่เพียงพอที จะจัดสรรให้กับผู้
ถือหน่วยทุกรายตามมูลค่าขั นต่ําที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะทําการจัดสรรมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือที มีอยู่ทั งหมด
ตามสัดส่วนมูลค่าที สั งซื อให้แก่ผู้ถือหน่วย
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่
จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุนเกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อ
ยกเว้นตามข้อ 22(2) (ข.), (ค.), (ง.) และ ข้อ 29(1) แห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที สน.22/2552 เรื องการจัดตั งกองทุนรวมและการเข้าทําสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที  28
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการภายหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจําหน่าย
หน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึงสามสิบห้าราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะยุติการจําหน่ายหน่วยลงทุนและแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสิบห้าวันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน และคืน
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ภายในหนึ งเดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานั นได้อันเนื องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปี นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลานั นให้ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุน
ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วตามวรรคหนึ ง ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วย ลงทุนเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ดําเนินการเป็นประการอื นได้

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ไม่มี

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข). สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ
(ค). สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ)
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

(2) กรณีนิติบุคคล
(ก). สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข). สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(ค). ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง). หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วย ค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุน ดังกล่าวเป็น
ราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และ
การประกาศมูลค่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดําเนินการใน กรณีที 
มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุน ภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.2.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้ว
แต่กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้า
มี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความ
ต่างๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสาร
หรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือวิธี
การอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณา
จัดสรรให้โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการ
จัดสรรตามจํานวนที สั งซื อ

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 ข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้ผู้
ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ลงนามรับรองให้
กับผู้สั งซื อไว้เป็นหลักฐาน

6.2.2.2 ATM 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้อง
ลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบเอทีเอ็มจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์เมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะต้องลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
คําขอใช้บริการ

คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและ
บริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้สั งซื อ หน่วยลงทุนจะไม่
สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคาร
ทางโทรศัพท์นั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.4 ไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัท
จัดการกําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนที ส่งมายังบริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนนั นจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนและบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วย ลงทุนได้โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
นั นได้เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ ทั งนี บริษัทจัดการจะทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนที ได้รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันทําการถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และ
ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.5 INTERNET 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลง
นามในคําขอใชับริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น

6.2.2.6 หักบัญชี
ผู้สนใจสามารถซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตเฉพาะที บริษัทจัดการกําหนด
ได้ที บริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเฉพาะที เปิดให้บริการนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
( 1 ) ในการสั งซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นประจําทุกเดือนในเวลาเดียวกัน ด้วยการให้ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือบัญชี
บัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้เปิดไว้ที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนด้วยจํานวนเงินที เท่ากันในแต่ละงวด
( 2 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการนี สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเพื อขอใช้
บริการ โดยกรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วง
หน้า” ซึ งการให้บริษัทจัดการดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีผลใช้บังคับ และ
ให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนคําสั ง โดยแจ้งไปยังบริษัทจัดการหรือสาขาของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าไว้ตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุในแบบคําขอดังกล่าว
( 3 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื อ บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น และจํานวนเงินที ต้องการสั งซื อซึ งจะ
ต้องไม่ต่ํากว่าครั งละ 1,000 บาท และเพิ มขึ นเป็นจํานวนทวีคูณของ 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินจาก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อและโอนเข้าบัญชีสั งซื อกองทุนเปิดเพื อซื อหน่วยลงทุนทุกเดือน ตามที ผู้สั งซื อ
ได้ระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย ซึ งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ในกรณี
ที วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดบริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในวันทําการ
ถัดไปเพื อซื อหน่วยลงทุนในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น
อนึ งค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที เกี ยวข้องกับการหักบัญชีที เรียกเก็บโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะเป็นภาระ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน
( 4 ) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไข “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน
และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกคําขอยกเลิกการใช้บริการและกรอก “หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
( 5 ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฎอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์
และใช้อ้างอิงได้

6.2.2.7 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบการสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิต
นั น

บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านทางบัตรเครดิตจะยอมรับและผูกพันตามเงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความ
เสี ยงใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ

ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีบัตรเครดิต
เป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุน
ที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.2.8 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.9 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน
เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น ในกรณีที ชําระเงินค่าซื อ
หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงิน ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั ง
จ่าย “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ เพื อเข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์ที บริษัทจัดการเปิด
ไว ้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
หรือ “บัญชีเพื อการสั งซื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน – บลจ. ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จํากัด” เพื อเข้าบัญชีประเภทกระแสราย
วันที บริษัทจัดการเปิดไว้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
หรือ “UOB Asset Management(Thailand)Sub&Red” เพื อเข้าบัญชีกระแสรายวันที บริษัทจัดการเปิดไว้ของธนาคารดังต่อ
ไปนี 
 ธนาคารซิตี แบงก์ เอ็น.เอ สาขากรุงเทพฯ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลังโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อ
หน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิกคําสั งซื อนั น ๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดย
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบลบหนี กับ
บริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 ATM 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากใน
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.3 TELEBANK 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ เรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหัก
เงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 ไปรษณีย์
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในคําสั งซื อหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งให้บริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลง
ทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที ระบุไว้ในคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยชําระเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารหรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ ในกรณีที ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคาร ผู้ถือหน่วยต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.5 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็น
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.6 หักบัญชี
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือ
ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" เท่านั นเพื อซื อหน่วย
ลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหัก
บัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณีใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และ
เงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัท
จัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอม
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.7 บัตรเดรดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชี
บัตรเครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือ
บัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.8 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
เว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
15 วัน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนโดย
ได้พิสูจน์และ/หรือติดตาม เพื อระบุตัวตนของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้วนั นแต่ไม่สามารถระบุได้ ไม่ว่าทางใดทางหนึ งหรือหลาย
ทาง จนเป็นผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคาร
พาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที 
ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และ
เพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อ
พร้อมเงินค่าซื อเต็มจํานวน

ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
จัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระ
ค่าซื อในส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลง
ทะเบียนไปยังที อยู่ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 4 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการ
จัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุนหรือปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีหยุดการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วปรากฏว่าหากขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมจะก่อให้เกิด
ปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าจะไม่สามารถดํารงสัดส่วนตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่
สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน
รวม ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันทําการหยุดการขายหน่วยลงทุน โดยจะติดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

6.2.6.2 กรณีปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการมีสิทธิจะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือกรณีที บริษัทจัดการเกิด
ข้อสงสัยว่าการซื อหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนจะเป็นการฟอกเงิน
(2) กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนรวม หรือก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวม โดยจะ
พิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรือจํานวนเงินของการสั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทุนรวมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบ
ถ้วนชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปต่อไป โดย
หากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อน
เป็นวันทําการถัดไป

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

7.6.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
7.6.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือ
หลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ล่วงหน้าก่อนวันรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 7.7 
ในการขายคืนหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนเป็นจํานวนหน่วยที ต้องการขายคืน ตาม
จํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
นั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 , 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายในห้าวันทําการนับตั งแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน พร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดย
อยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่าง
วันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วย
ลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ
7.6.1.2 ATM 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัทจัดการ
กําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการ
ที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ
อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ยอมรับและ
ผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวม
ถึงการยอมรับความเสี ยงใด ที อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.4 ไปรษณีย์
ยังไม่เปิดให้บริการ
7.6.1.5 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธี
การที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยง
ใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
7.6.1.6 หักบัญชี
ไม่มี
7.6.1.7   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

7.6.1.8 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไป
ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.6.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันรับซื อคืนหน่วยลงทุน
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนในการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีที ได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้
ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์คํานวณราคารับซื อคืน โดย
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.6.3 วันและเวลาที ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทําการในเวลาทําการ โดยจะเปิดรับคําสั งขายคืนตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคาร
พาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น. หากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดได้ ภายในกลุ่มกองทุนเปิดที บริษัทจัดการกําหนด
ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั น การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้
หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง

ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(1) สับเปลี ยนกับกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี
ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมายังกองทุนรวมนี ได้

ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั น โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงกองทุนที สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน พร้อมทั งลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ดังนี 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง (Switch out)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ต้นทาง ตามข้อ 7.6.3 และ 7.7 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง (Switch in) 
(1) ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงที มีการเปิดเสนอขายครั งแรกภายในวันทําการสุดท้ายของ
ช่วงเวลาเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น.
(2) ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลาย
ทาง ตามข้อ 6.2.8 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที 
ได้รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคา
ขายและราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือ
หน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการ
รับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนทั งจํานวน จากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด
ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที จะสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดต้นทางที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับ
เปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน
(4) ในกรณีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นข้อจํากัดจํานวนเงินขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางจากบริษัทจัดการ
(5) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกอง
ทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(5.1) กรณีระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดัง
กล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(5.2) กรณีระบุเป็นจํานวนเงิน

กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวัน
ทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียน
กองทุนสําหรับการสับเปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือ ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนด
ราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น
8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินตามวิธี
การดังนี 
1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์อื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วย ตามวิธีการดังต่อไปนี 
(2.1) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
(2.2) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัท
จัดการจะกําหนดต่อไป
หมายเหตุ: ส่วนต่างระหว่างมูลค่า เท่ากับ มูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน หักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
3. กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับผู้
ถือหน่วยแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วย
4. กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
แทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขาย
คืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมได้ในกรณีดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3)บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่เกิน
10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบ เพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ตามข้อ 22.1.2 ในส่วนข้อผูกพัน

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุด
รับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบ
ถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั น ให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั ง
ซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

11.3 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามข้อ 16.4.2 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อน
หลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดย
พลัน

11.4 ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการ
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
สําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วัน
ทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

กลุ่มกิจการ บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนฟื นฟู กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร
แห่งประเทศไทย

กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ น
ในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที สอง (Asian Bond
Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting
of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)

กองทุน AI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)

กองทุน buy & hold กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จนครบ
กําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม

กองทุน CIS
ต่างประเทศ

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะ
จัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน
infra กองทุน private equity ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน ETF ต่างประเทศ กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน infra รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง
ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้าง
พื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

กองทุน LTF กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

กองทุน property กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

กองทุน UI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited
Investor Mutual Fund)

การลดความเสี ยง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลด
ความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ โครงการจัดการกองทุนรวม

เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

เงินฝากอิสลาม ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบเคียงได้กับ
เงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่
สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ เวลาใด ๆ

ดัชนีกลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์

ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

ตราสารภาครัฐไทย ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้
มีภาระผูกพัน

ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้คํ้าประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

ตราสาร Basel III ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแลสถาบันการเงิน
ของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)

ตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและผู้
เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการ
จัดการซื อขายเป็นประการอื น และผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนั น

ธปท. ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธพ. ธนาคารพาณิชย์

บค. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

บง. บริษัทเงินทุน

บล. บริษัทหลักทรัพย์

บลจ. บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทจดทะเบียน บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ใน SET

บริษัทย่อย บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

บริษัทใหญ่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

แบบ filing แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที  6)

ผู้มีภาระผูกพัน ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คํ้าประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วย
ลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้างมาก มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของ
จํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

ศูนย์ซื อขาย
derivatives

ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

หน่วย CIS หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวม
เพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุน
ส่วนบุคคล

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

หน่วย infra หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื น
ฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

หน่วย property หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

หุ้นกู้ระยะสั น หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

B/E ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

benchmark ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

CIS operator บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

concentration limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

CRA สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที  5

credit derivatives derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี  (credit
event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

credit event เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

credit rating อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

currency risk ความเสี ยงด้าน FX

delta อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญากับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

derivatives สัญญาซื อขายล่วงหน้า

derivatives on 
organized exchange

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

discount rate อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

DW ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

foreign REIT กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

FX อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

GMS ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน
(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

group limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

guarantor rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้คํ้าประกัน

international scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

investment grade credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

IOSCO International Organization of Securities Commissions

IPO การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial Public
Offering)

issue rating อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

market price มูลค่าตามราคาตลาด

MF กองทุนรวม (Mutual Fund)

MMF กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

national scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

NAV มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

net exposure มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Nonretail MF กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ งอยู่ภาย
ใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

notional amount มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

obligation ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

options สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3
แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

OTC derivatives derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

P/N ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

portfolio duration อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

product limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

PVD กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

regulated market ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี

ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

repo ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

retail MF กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

reverse repo ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

SBL ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

securities lending ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

share warrants ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

single entity limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

SIP Specific Investment Products

SN ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

sovereign rating อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

TBMA สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

TSFC บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

TSR ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription
Right)

underlying สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

WFE World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  UOB Smart DividendFocused Equity Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UOBSDF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยกองทุนจะเน้นลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ งบริษัทดังกล่าวมีประวัติการจ่ายเงินปันผลที 
สม่ําเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
หลัก

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ไม่ลงทุน

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
กองทุนจะนําเงินลงทุนที ระดมได้ไปเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที มี
ประวัติการจ่ายเงินปันผลที สมํ่าเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต โดยผู้จัดการ
กองทุนจะพิจารณาหลักทรัพย์ที จะลงทุนให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจของประเทศและแนวโน้มการลงทุนของบริษัทเป็นหลัก
ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักโดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ดังนี 
1. ประวัติการจ่ายเงินปันผลในอดีต
2. ผลประกอบการในปัจจุบันและในอนาคต
3. แนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาถึงการลงทุนที มีความมั นคง และ/หรือ มีความผันผวนตํ่า รวมถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ประกอบด้วย ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และกองทุนจะลงทุนโดยมี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือ
เท่ากับ 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยเงินทุนส่วนที เหลือจะนําไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี 
กึ งทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานประกาศกําหนด ทั งนี ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทที ลงทุนไตรมาสละ 1
ครั ง โดยผู้จัดการกองทุนจะนําเสนอผลการพิจารณาให้แก่คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) อย่างไรก็ตาม
หากมีปัจจัยหรือเหตการณ์ที ผู้จัดการกองทุนมีความเห็นว่าอาจเปลี ยนแปลงผลการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้
ออกตราสารอย่างมีนัยสําคัญก่อนรอบการพิจารณา ผู้จัดการกองทุนจะปรับเปลี ยนการลงทุนในหุ้นดังกล่าวให้เหมาะสม และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ข้างต้น

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี 
รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว ซึ งหลักทรัพยหรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) ตราสารหนี ที มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured
Notes) สัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถึงตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non –
investment grade) และตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ทั งนี กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื น บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่างตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าว

ส่วนที  1 : ตราสาร TS (transferable securities) 
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นตามที กําหนดในประกาศ
ทน.87/2558 ภาคผนวก 3 ซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับ
โอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอซึ ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํา
มาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้อง
อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1. 
2.1 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับ
อาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
1.1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.1 
1.2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.2.2 จดทะเบียนซื อขายใน SET 

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) ธนาคารออมสิน
(3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(4) ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(7) ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
(8) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(9) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(10) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (9)

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทย
2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที 
ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือ ที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการ การคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ มากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญา ซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจ หรือ
ดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและ
เป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการ โดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้
เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวันมากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม ตามที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ งบาง
อัตราส่วนการลงทุนหรือทั งหมดจะไม่เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกําหนดไว้ สําหรับอัตราส่วนการลงทุนที เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กรณีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลง
อัตราส่วนการลงทุนนั น บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย รายละเอียดอัตราส่วนการลงทุนมี
ดังต่อไปนี 

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2
หน่วย CIS ตามที ระบุใน ข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

4.3 เสนอขายในประเทศไทย

4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วันที 
ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 

5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออก
ตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการ
เป็นหลักทรัพย์ซื อขายใน SET)

5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ซึ งหุ้น
ของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่ระหว่างดําเนินการ
แก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขายใน SET)

5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 5.1

5.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.4.1 ตราสาร Basel III 
5.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 
5.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
5.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่
วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9
5.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
5.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

5.5 DW ที มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade

5.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment
grade
5.6.1 reverse repo

5.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียน
ซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET 
5.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่
กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

 5.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.2 ที จด
ทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวม
ถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 หน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมีลักษณะ
ตาม 5.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)**

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุก
บริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือ
การเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงินกับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

** หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที 3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)***

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ
ตั วสัญญาใช้เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวม
ถึงสาขาในต่างประเทศของ นิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้
ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั ง
ขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุน ได้รับโอนกรรมสิทธิ มา
จากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities
lending)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี เว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี ย
ตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับMF ที อายุคงเหลือ ≤ 6
เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยน
มือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้อง
ในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุน สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนในตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน เงิน
ฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุ
กองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุน
ใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้องกับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 หน่วย infra หรือหน่วย property ไม่เกิน 20%

4 Reverse repo ไม่เกิน 25%

5 Securities lending ไม่เกิน 25%

6 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่
สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี 
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1 มีลักษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้อ 5 ในส่วนที 
1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา (single entity limit)

6.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment
grade หรือไม่มี credit rating

รวมกัน
ไม่เกิน 15%

*** สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บริษัทจัดการรายเดียวกันต้องมี
จํานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั งหมด
ของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน ตราสาร Basel III และศุ
กูก ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐ
ไทย หรือ ตราสารหนี ภาครัฐ
ต่างประเทศ)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)1

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะ
เวลาบัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออก
ใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงิน
ล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สิน
ทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั น
จะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการทั วไป และในกรณีที ผู้ออก
ตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออก
และเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ใน
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออก
ใหม่และม ีcredit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1.
– 9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

4 หน่วย infra ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที ออก
หน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

 5 หน่วย property ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1)  มีขนาดเล็ก

(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

1 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการ
เงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับ
สากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted
Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น
2 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงาน
ไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่าระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่ วันที เกิด
กรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
ที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถ
แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการ
ต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือ
หน่วยของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 

1. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งก่อนวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1)จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ห้ามมิให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการเพื อขยายวงเงินสําหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์ดัง
กล่าวที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่าง
ประเทศจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด
(3) ในกรณีที มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที มีผู้รับผิดชอบการบริหาร
จัดการกองทุนดังกล่าวเป็นบุคคลที มีความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนรวมตามประกาศที สํานักงาน
ก.ล.ต. กําหนด และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื นใดจากกองทุนรวมฟีดเดอร์หรือผู้ถือหน่วยลงทุนใน
ลักษณะที ซ้ําซ้อนกับกองทุนรวมหรือกองทุนต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบเกี ยวกับความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความจําเป็นในการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนั น ภายใน 30 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(4) ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดัง
กล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที อัตราส่วนการลงทุนเป็นไปตามที กําหนด

2. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) หากบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้
ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ห้ามมิให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนเพิ มเติมใน
ทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด และให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าว
จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการ
โดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท
จัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 
2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัท
จัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ
ก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยประกาศในหนังสือพิมพ์
รายวัน 1 ฉบับ รวมทั งปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทุกแห่ง
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) (จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
เรียบร้อยแล้ว) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูก
ต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน พร้อมหลัก
ฐานตามข้อ 5.2.7 ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ
เงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะ
ผู้ถือหน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสารสําคัญของกองทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี เข้า
กองทุนเปิดนี ตามเงื อนไข วัน เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือ
คําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยลงวันที ตามวันที ที ซื อแต่ไม่เกินวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อต้องขีดคร่อม
เฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ โดยบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีที บริษัท
จัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 บัญชีประเภทออมทรัพย์ของ ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
และบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
หลังจากที บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้
รับหลักฐานการรับชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อหน่วยลงทุนจะ
สมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้เรียกเก็บเงินตาม เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั ง
จ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชี
กองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น ที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็นผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม
นอกจากนี บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได ้(ถ้ามี) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามวิธีการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตข้อ 6.2.2.7 

5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อ
หลังจากที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อ
โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที สั งซื อในวันเดียวกัน และมีมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือไม่เพียงพอต่อ
การจัดสรร บริษัทจะจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยทุกรายเป็นมูลค่าขั นต่ํารายละ 2,000บาท (สองพันบาทถ้วน) บาท(จํานวนเงินดัง
กล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว) ก่อนในลําดับแรก โดยส่วนที เหลือจะจัดสรรให้ตามสัดส่วนมูลค่า
ที สั งซื อหักด้วยมูลค่าขั นตํ่าที ได้ทําการจัดสรรให้แล้ว หากมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือมีไม่เพียงพอที จะจัดสรรให้กับผู้
ถือหน่วยทุกรายตามมูลค่าขั นต่ําที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะทําการจัดสรรมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือที มีอยู่ทั งหมด
ตามสัดส่วนมูลค่าที สั งซื อให้แก่ผู้ถือหน่วย
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่
จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุนเกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อ
ยกเว้นตามข้อ 22(2) (ข.), (ค.), (ง.) และ ข้อ 29(1) แห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที สน.22/2552 เรื องการจัดตั งกองทุนรวมและการเข้าทําสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที  28
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการภายหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจําหน่าย
หน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึงสามสิบห้าราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะยุติการจําหน่ายหน่วยลงทุนและแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสิบห้าวันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน และคืน
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ภายในหนึ งเดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานั นได้อันเนื องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปี นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลานั นให้ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุน
ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วตามวรรคหนึ ง ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วย ลงทุนเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ดําเนินการเป็นประการอื นได้

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ไม่มี

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข). สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ
(ค). สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ)
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

(2) กรณีนิติบุคคล
(ก). สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข). สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(ค). ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง). หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วย ค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุน ดังกล่าวเป็น
ราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และ
การประกาศมูลค่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดําเนินการใน กรณีที 
มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุน ภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.2.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้ว
แต่กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้า
มี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความ
ต่างๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสาร
หรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือวิธี
การอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณา
จัดสรรให้โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการ
จัดสรรตามจํานวนที สั งซื อ

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 ข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้ผู้
ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ลงนามรับรองให้
กับผู้สั งซื อไว้เป็นหลักฐาน

6.2.2.2 ATM 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้อง
ลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบเอทีเอ็มจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์เมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะต้องลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
คําขอใช้บริการ

คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและ
บริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้สั งซื อ หน่วยลงทุนจะไม่
สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคาร
ทางโทรศัพท์นั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.4 ไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัท
จัดการกําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนที ส่งมายังบริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนนั นจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนและบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วย ลงทุนได้โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
นั นได้เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ ทั งนี บริษัทจัดการจะทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนที ได้รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันทําการถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และ
ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.5 INTERNET 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลง
นามในคําขอใชับริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น

6.2.2.6 หักบัญชี
ผู้สนใจสามารถซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตเฉพาะที บริษัทจัดการกําหนด
ได้ที บริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเฉพาะที เปิดให้บริการนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
( 1 ) ในการสั งซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นประจําทุกเดือนในเวลาเดียวกัน ด้วยการให้ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือบัญชี
บัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้เปิดไว้ที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนด้วยจํานวนเงินที เท่ากันในแต่ละงวด
( 2 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการนี สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเพื อขอใช้
บริการ โดยกรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วง
หน้า” ซึ งการให้บริษัทจัดการดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีผลใช้บังคับ และ
ให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนคําสั ง โดยแจ้งไปยังบริษัทจัดการหรือสาขาของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าไว้ตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุในแบบคําขอดังกล่าว
( 3 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื อ บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น และจํานวนเงินที ต้องการสั งซื อซึ งจะ
ต้องไม่ต่ํากว่าครั งละ 1,000 บาท และเพิ มขึ นเป็นจํานวนทวีคูณของ 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินจาก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อและโอนเข้าบัญชีสั งซื อกองทุนเปิดเพื อซื อหน่วยลงทุนทุกเดือน ตามที ผู้สั งซื อ
ได้ระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย ซึ งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ในกรณี
ที วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดบริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในวันทําการ
ถัดไปเพื อซื อหน่วยลงทุนในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น
อนึ งค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที เกี ยวข้องกับการหักบัญชีที เรียกเก็บโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะเป็นภาระ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน
( 4 ) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไข “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน
และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกคําขอยกเลิกการใช้บริการและกรอก “หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
( 5 ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฎอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์
และใช้อ้างอิงได้

6.2.2.7 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบการสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิต
นั น

บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านทางบัตรเครดิตจะยอมรับและผูกพันตามเงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความ
เสี ยงใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ

ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีบัตรเครดิต
เป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุน
ที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.2.8 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.9 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน
เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น ในกรณีที ชําระเงินค่าซื อ
หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงิน ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั ง
จ่าย “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ เพื อเข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์ที บริษัทจัดการเปิด
ไว ้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
หรือ “บัญชีเพื อการสั งซื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน – บลจ. ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จํากัด” เพื อเข้าบัญชีประเภทกระแสราย
วันที บริษัทจัดการเปิดไว้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
หรือ “UOB Asset Management(Thailand)Sub&Red” เพื อเข้าบัญชีกระแสรายวันที บริษัทจัดการเปิดไว้ของธนาคารดังต่อ
ไปนี 
 ธนาคารซิตี แบงก์ เอ็น.เอ สาขากรุงเทพฯ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลังโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อ
หน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิกคําสั งซื อนั น ๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดย
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบลบหนี กับ
บริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 ATM 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากใน
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.3 TELEBANK 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ เรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหัก
เงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 ไปรษณีย์
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในคําสั งซื อหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งให้บริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลง
ทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที ระบุไว้ในคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยชําระเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารหรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ ในกรณีที ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคาร ผู้ถือหน่วยต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.5 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็น
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.6 หักบัญชี
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือ
ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" เท่านั นเพื อซื อหน่วย
ลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหัก
บัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณีใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และ
เงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัท
จัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอม
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.7 บัตรเดรดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชี
บัตรเครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือ
บัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.8 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
เว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
15 วัน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนโดย
ได้พิสูจน์และ/หรือติดตาม เพื อระบุตัวตนของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้วนั นแต่ไม่สามารถระบุได้ ไม่ว่าทางใดทางหนึ งหรือหลาย
ทาง จนเป็นผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคาร
พาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที 
ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และ
เพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อ
พร้อมเงินค่าซื อเต็มจํานวน

ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
จัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระ
ค่าซื อในส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลง
ทะเบียนไปยังที อยู่ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 4 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการ
จัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุนหรือปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีหยุดการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วปรากฏว่าหากขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมจะก่อให้เกิด
ปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าจะไม่สามารถดํารงสัดส่วนตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่
สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน
รวม ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันทําการหยุดการขายหน่วยลงทุน โดยจะติดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

6.2.6.2 กรณีปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการมีสิทธิจะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือกรณีที บริษัทจัดการเกิด
ข้อสงสัยว่าการซื อหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนจะเป็นการฟอกเงิน
(2) กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนรวม หรือก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวม โดยจะ
พิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรือจํานวนเงินของการสั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทุนรวมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบ
ถ้วนชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปต่อไป โดย
หากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อน
เป็นวันทําการถัดไป

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

7.6.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
7.6.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือ
หลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ล่วงหน้าก่อนวันรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 7.7 
ในการขายคืนหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนเป็นจํานวนหน่วยที ต้องการขายคืน ตาม
จํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
นั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 , 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายในห้าวันทําการนับตั งแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน พร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดย
อยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่าง
วันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วย
ลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ
7.6.1.2 ATM 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัทจัดการ
กําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการ
ที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ
อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ยอมรับและ
ผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวม
ถึงการยอมรับความเสี ยงใด ที อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.4 ไปรษณีย์
ยังไม่เปิดให้บริการ
7.6.1.5 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธี
การที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยง
ใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
7.6.1.6 หักบัญชี
ไม่มี
7.6.1.7   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

7.6.1.8 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไป
ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.6.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันรับซื อคืนหน่วยลงทุน
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนในการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีที ได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้
ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์คํานวณราคารับซื อคืน โดย
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.6.3 วันและเวลาที ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทําการในเวลาทําการ โดยจะเปิดรับคําสั งขายคืนตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคาร
พาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น. หากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดได้ ภายในกลุ่มกองทุนเปิดที บริษัทจัดการกําหนด
ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั น การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้
หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง

ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(1) สับเปลี ยนกับกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี
ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมายังกองทุนรวมนี ได้

ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั น โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงกองทุนที สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน พร้อมทั งลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ดังนี 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง (Switch out)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ต้นทาง ตามข้อ 7.6.3 และ 7.7 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง (Switch in) 
(1) ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงที มีการเปิดเสนอขายครั งแรกภายในวันทําการสุดท้ายของ
ช่วงเวลาเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น.
(2) ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลาย
ทาง ตามข้อ 6.2.8 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที 
ได้รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคา
ขายและราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือ
หน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการ
รับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนทั งจํานวน จากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด
ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที จะสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดต้นทางที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับ
เปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน
(4) ในกรณีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นข้อจํากัดจํานวนเงินขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางจากบริษัทจัดการ
(5) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกอง
ทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(5.1) กรณีระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดัง
กล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(5.2) กรณีระบุเป็นจํานวนเงิน

กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวัน
ทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียน
กองทุนสําหรับการสับเปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือ ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนด
ราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น
8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินตามวิธี
การดังนี 
1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์อื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วย ตามวิธีการดังต่อไปนี 
(2.1) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
(2.2) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัท
จัดการจะกําหนดต่อไป
หมายเหตุ: ส่วนต่างระหว่างมูลค่า เท่ากับ มูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน หักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
3. กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับผู้
ถือหน่วยแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วย
4. กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
แทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขาย
คืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมได้ในกรณีดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3)บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่เกิน
10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบ เพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ตามข้อ 22.1.2 ในส่วนข้อผูกพัน

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุด
รับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบ
ถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั น ให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั ง
ซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

11.3 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามข้อ 16.4.2 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อน
หลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดย
พลัน

11.4 ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการ
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
สําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วัน
ทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

กลุ่มกิจการ บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนฟื นฟู กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร
แห่งประเทศไทย

กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ น
ในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที สอง (Asian Bond
Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting
of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)

กองทุน AI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)

กองทุน buy & hold กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จนครบ
กําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม

กองทุน CIS
ต่างประเทศ

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะ
จัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน
infra กองทุน private equity ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน ETF ต่างประเทศ กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน infra รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง
ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้าง
พื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

กองทุน LTF กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

กองทุน property กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

กองทุน UI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited
Investor Mutual Fund)

การลดความเสี ยง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลด
ความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ โครงการจัดการกองทุนรวม

เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

เงินฝากอิสลาม ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบเคียงได้กับ
เงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่
สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ เวลาใด ๆ

ดัชนีกลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์

ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

ตราสารภาครัฐไทย ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้
มีภาระผูกพัน

ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้คํ้าประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

ตราสาร Basel III ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแลสถาบันการเงิน
ของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)

ตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและผู้
เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการ
จัดการซื อขายเป็นประการอื น และผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนั น

ธปท. ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธพ. ธนาคารพาณิชย์

บค. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

บง. บริษัทเงินทุน

บล. บริษัทหลักทรัพย์

บลจ. บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทจดทะเบียน บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ใน SET

บริษัทย่อย บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

บริษัทใหญ่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

แบบ filing แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที  6)

ผู้มีภาระผูกพัน ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คํ้าประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วย
ลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้างมาก มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของ
จํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

ศูนย์ซื อขาย
derivatives

ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

หน่วย CIS หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวม
เพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุน
ส่วนบุคคล

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

หน่วย infra หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื น
ฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

หน่วย property หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

หุ้นกู้ระยะสั น หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

B/E ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

benchmark ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

CIS operator บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

concentration limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

CRA สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที  5

credit derivatives derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี  (credit
event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

credit event เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

credit rating อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

currency risk ความเสี ยงด้าน FX

delta อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญากับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

derivatives สัญญาซื อขายล่วงหน้า

derivatives on 
organized exchange

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

discount rate อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

DW ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

foreign REIT กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

FX อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

GMS ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน
(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

group limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

guarantor rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้คํ้าประกัน

international scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

investment grade credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

IOSCO International Organization of Securities Commissions

IPO การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial Public
Offering)

issue rating อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

market price มูลค่าตามราคาตลาด

MF กองทุนรวม (Mutual Fund)

MMF กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

national scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

NAV มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

net exposure มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Nonretail MF กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ งอยู่ภาย
ใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

notional amount มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

obligation ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

options สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3
แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

OTC derivatives derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

P/N ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

portfolio duration อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

product limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

PVD กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

regulated market ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี

ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

repo ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

retail MF กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

reverse repo ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

SBL ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

securities lending ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

share warrants ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

single entity limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

SIP Specific Investment Products

SN ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

sovereign rating อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

TBMA สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

TSFC บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

TSR ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription
Right)

underlying สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

WFE World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  UOB Smart DividendFocused Equity Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UOBSDF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยกองทุนจะเน้นลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ งบริษัทดังกล่าวมีประวัติการจ่ายเงินปันผลที 
สม่ําเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
หลัก

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ไม่ลงทุน

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
กองทุนจะนําเงินลงทุนที ระดมได้ไปเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที มี
ประวัติการจ่ายเงินปันผลที สมํ่าเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต โดยผู้จัดการ
กองทุนจะพิจารณาหลักทรัพย์ที จะลงทุนให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจของประเทศและแนวโน้มการลงทุนของบริษัทเป็นหลัก
ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักโดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ดังนี 
1. ประวัติการจ่ายเงินปันผลในอดีต
2. ผลประกอบการในปัจจุบันและในอนาคต
3. แนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาถึงการลงทุนที มีความมั นคง และ/หรือ มีความผันผวนตํ่า รวมถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ประกอบด้วย ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และกองทุนจะลงทุนโดยมี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือ
เท่ากับ 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยเงินทุนส่วนที เหลือจะนําไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี 
กึ งทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานประกาศกําหนด ทั งนี ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทที ลงทุนไตรมาสละ 1
ครั ง โดยผู้จัดการกองทุนจะนําเสนอผลการพิจารณาให้แก่คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) อย่างไรก็ตาม
หากมีปัจจัยหรือเหตการณ์ที ผู้จัดการกองทุนมีความเห็นว่าอาจเปลี ยนแปลงผลการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้
ออกตราสารอย่างมีนัยสําคัญก่อนรอบการพิจารณา ผู้จัดการกองทุนจะปรับเปลี ยนการลงทุนในหุ้นดังกล่าวให้เหมาะสม และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ข้างต้น

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี 
รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว ซึ งหลักทรัพยหรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) ตราสารหนี ที มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured
Notes) สัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถึงตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non –
investment grade) และตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ทั งนี กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื น บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่างตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าว

ส่วนที  1 : ตราสาร TS (transferable securities) 
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นตามที กําหนดในประกาศ
ทน.87/2558 ภาคผนวก 3 ซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับ
โอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอซึ ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํา
มาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้อง
อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1. 
2.1 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับ
อาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
1.1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.1 
1.2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.2.2 จดทะเบียนซื อขายใน SET 

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) ธนาคารออมสิน
(3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(4) ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(7) ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
(8) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(9) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(10) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (9)

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทย
2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที 
ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือ ที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการ การคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ มากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญา ซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจ หรือ
ดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและ
เป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการ โดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้
เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวันมากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม ตามที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ งบาง
อัตราส่วนการลงทุนหรือทั งหมดจะไม่เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกําหนดไว้ สําหรับอัตราส่วนการลงทุนที เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กรณีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลง
อัตราส่วนการลงทุนนั น บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย รายละเอียดอัตราส่วนการลงทุนมี
ดังต่อไปนี 

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2
หน่วย CIS ตามที ระบุใน ข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

4.3 เสนอขายในประเทศไทย

4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วันที 
ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 

5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออก
ตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการ
เป็นหลักทรัพย์ซื อขายใน SET)

5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ซึ งหุ้น
ของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่ระหว่างดําเนินการ
แก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขายใน SET)

5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 5.1

5.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.4.1 ตราสาร Basel III 
5.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 
5.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
5.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่
วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9
5.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
5.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

5.5 DW ที มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade

5.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment
grade
5.6.1 reverse repo

5.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียน
ซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET 
5.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่
กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

 5.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.2 ที จด
ทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวม
ถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 หน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมีลักษณะ
ตาม 5.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)**

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุก
บริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือ
การเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงินกับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

** หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที 3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)***

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ
ตั วสัญญาใช้เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวม
ถึงสาขาในต่างประเทศของ นิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้
ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั ง
ขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุน ได้รับโอนกรรมสิทธิ มา
จากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities
lending)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี เว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี ย
ตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับMF ที อายุคงเหลือ ≤ 6
เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยน
มือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้อง
ในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุน สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนในตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน เงิน
ฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุ
กองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุน
ใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้องกับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 หน่วย infra หรือหน่วย property ไม่เกิน 20%

4 Reverse repo ไม่เกิน 25%

5 Securities lending ไม่เกิน 25%

6 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่
สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี 
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1 มีลักษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้อ 5 ในส่วนที 
1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา (single entity limit)

6.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment
grade หรือไม่มี credit rating

รวมกัน
ไม่เกิน 15%

*** สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บริษัทจัดการรายเดียวกันต้องมี
จํานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั งหมด
ของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน ตราสาร Basel III และศุ
กูก ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐ
ไทย หรือ ตราสารหนี ภาครัฐ
ต่างประเทศ)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)1

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะ
เวลาบัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออก
ใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงิน
ล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สิน
ทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั น
จะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการทั วไป และในกรณีที ผู้ออก
ตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออก
และเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ใน
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออก
ใหม่และม ีcredit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1.
– 9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

4 หน่วย infra ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที ออก
หน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

 5 หน่วย property ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1)  มีขนาดเล็ก

(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

1 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการ
เงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับ
สากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted
Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น
2 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงาน
ไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่าระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่ วันที เกิด
กรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
ที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถ
แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการ
ต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือ
หน่วยของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 

1. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งก่อนวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1)จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ห้ามมิให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการเพื อขยายวงเงินสําหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์ดัง
กล่าวที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่าง
ประเทศจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด
(3) ในกรณีที มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที มีผู้รับผิดชอบการบริหาร
จัดการกองทุนดังกล่าวเป็นบุคคลที มีความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนรวมตามประกาศที สํานักงาน
ก.ล.ต. กําหนด และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื นใดจากกองทุนรวมฟีดเดอร์หรือผู้ถือหน่วยลงทุนใน
ลักษณะที ซ้ําซ้อนกับกองทุนรวมหรือกองทุนต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบเกี ยวกับความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความจําเป็นในการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนั น ภายใน 30 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(4) ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดัง
กล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที อัตราส่วนการลงทุนเป็นไปตามที กําหนด

2. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) หากบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้
ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ห้ามมิให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนเพิ มเติมใน
ทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด และให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าว
จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการ
โดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท
จัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 
2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัท
จัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ
ก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยประกาศในหนังสือพิมพ์
รายวัน 1 ฉบับ รวมทั งปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทุกแห่ง
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) (จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
เรียบร้อยแล้ว) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูก
ต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน พร้อมหลัก
ฐานตามข้อ 5.2.7 ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ
เงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะ
ผู้ถือหน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสารสําคัญของกองทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี เข้า
กองทุนเปิดนี ตามเงื อนไข วัน เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือ
คําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยลงวันที ตามวันที ที ซื อแต่ไม่เกินวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อต้องขีดคร่อม
เฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ โดยบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีที บริษัท
จัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 บัญชีประเภทออมทรัพย์ของ ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
และบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
หลังจากที บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้
รับหลักฐานการรับชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อหน่วยลงทุนจะ
สมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้เรียกเก็บเงินตาม เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั ง
จ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชี
กองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น ที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็นผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม
นอกจากนี บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได ้(ถ้ามี) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามวิธีการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตข้อ 6.2.2.7 

5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อ
หลังจากที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อ
โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที สั งซื อในวันเดียวกัน และมีมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือไม่เพียงพอต่อ
การจัดสรร บริษัทจะจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยทุกรายเป็นมูลค่าขั นต่ํารายละ 2,000บาท (สองพันบาทถ้วน) บาท(จํานวนเงินดัง
กล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว) ก่อนในลําดับแรก โดยส่วนที เหลือจะจัดสรรให้ตามสัดส่วนมูลค่า
ที สั งซื อหักด้วยมูลค่าขั นตํ่าที ได้ทําการจัดสรรให้แล้ว หากมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือมีไม่เพียงพอที จะจัดสรรให้กับผู้
ถือหน่วยทุกรายตามมูลค่าขั นต่ําที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะทําการจัดสรรมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือที มีอยู่ทั งหมด
ตามสัดส่วนมูลค่าที สั งซื อให้แก่ผู้ถือหน่วย
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่
จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุนเกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อ
ยกเว้นตามข้อ 22(2) (ข.), (ค.), (ง.) และ ข้อ 29(1) แห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที สน.22/2552 เรื องการจัดตั งกองทุนรวมและการเข้าทําสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที  28
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการภายหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจําหน่าย
หน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึงสามสิบห้าราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะยุติการจําหน่ายหน่วยลงทุนและแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสิบห้าวันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน และคืน
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ภายในหนึ งเดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานั นได้อันเนื องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปี นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลานั นให้ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุน
ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วตามวรรคหนึ ง ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วย ลงทุนเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ดําเนินการเป็นประการอื นได้

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ไม่มี

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข). สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ
(ค). สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ)
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

(2) กรณีนิติบุคคล
(ก). สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข). สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(ค). ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง). หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วย ค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุน ดังกล่าวเป็น
ราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และ
การประกาศมูลค่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดําเนินการใน กรณีที 
มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุน ภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.2.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้ว
แต่กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้า
มี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความ
ต่างๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสาร
หรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือวิธี
การอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณา
จัดสรรให้โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการ
จัดสรรตามจํานวนที สั งซื อ

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 ข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้ผู้
ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ลงนามรับรองให้
กับผู้สั งซื อไว้เป็นหลักฐาน

6.2.2.2 ATM 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้อง
ลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบเอทีเอ็มจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์เมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะต้องลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
คําขอใช้บริการ

คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและ
บริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้สั งซื อ หน่วยลงทุนจะไม่
สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคาร
ทางโทรศัพท์นั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.4 ไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัท
จัดการกําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนที ส่งมายังบริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนนั นจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนและบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วย ลงทุนได้โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
นั นได้เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ ทั งนี บริษัทจัดการจะทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนที ได้รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันทําการถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และ
ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.5 INTERNET 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลง
นามในคําขอใชับริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น

6.2.2.6 หักบัญชี
ผู้สนใจสามารถซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตเฉพาะที บริษัทจัดการกําหนด
ได้ที บริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเฉพาะที เปิดให้บริการนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
( 1 ) ในการสั งซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นประจําทุกเดือนในเวลาเดียวกัน ด้วยการให้ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือบัญชี
บัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้เปิดไว้ที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนด้วยจํานวนเงินที เท่ากันในแต่ละงวด
( 2 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการนี สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเพื อขอใช้
บริการ โดยกรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วง
หน้า” ซึ งการให้บริษัทจัดการดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีผลใช้บังคับ และ
ให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนคําสั ง โดยแจ้งไปยังบริษัทจัดการหรือสาขาของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าไว้ตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุในแบบคําขอดังกล่าว
( 3 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื อ บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น และจํานวนเงินที ต้องการสั งซื อซึ งจะ
ต้องไม่ต่ํากว่าครั งละ 1,000 บาท และเพิ มขึ นเป็นจํานวนทวีคูณของ 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินจาก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อและโอนเข้าบัญชีสั งซื อกองทุนเปิดเพื อซื อหน่วยลงทุนทุกเดือน ตามที ผู้สั งซื อ
ได้ระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย ซึ งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ในกรณี
ที วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดบริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในวันทําการ
ถัดไปเพื อซื อหน่วยลงทุนในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น
อนึ งค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที เกี ยวข้องกับการหักบัญชีที เรียกเก็บโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะเป็นภาระ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน
( 4 ) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไข “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน
และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกคําขอยกเลิกการใช้บริการและกรอก “หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
( 5 ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฎอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์
และใช้อ้างอิงได้

6.2.2.7 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบการสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิต
นั น

บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านทางบัตรเครดิตจะยอมรับและผูกพันตามเงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความ
เสี ยงใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ

ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีบัตรเครดิต
เป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุน
ที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.2.8 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.9 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน
เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น ในกรณีที ชําระเงินค่าซื อ
หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงิน ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั ง
จ่าย “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ เพื อเข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์ที บริษัทจัดการเปิด
ไว ้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
หรือ “บัญชีเพื อการสั งซื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน – บลจ. ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จํากัด” เพื อเข้าบัญชีประเภทกระแสราย
วันที บริษัทจัดการเปิดไว้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
หรือ “UOB Asset Management(Thailand)Sub&Red” เพื อเข้าบัญชีกระแสรายวันที บริษัทจัดการเปิดไว้ของธนาคารดังต่อ
ไปนี 
 ธนาคารซิตี แบงก์ เอ็น.เอ สาขากรุงเทพฯ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลังโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อ
หน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิกคําสั งซื อนั น ๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดย
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบลบหนี กับ
บริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 ATM 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากใน
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.3 TELEBANK 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ เรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหัก
เงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 ไปรษณีย์
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในคําสั งซื อหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งให้บริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลง
ทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที ระบุไว้ในคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยชําระเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารหรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ ในกรณีที ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคาร ผู้ถือหน่วยต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.5 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็น
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.6 หักบัญชี
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือ
ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" เท่านั นเพื อซื อหน่วย
ลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหัก
บัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณีใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และ
เงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัท
จัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอม
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.7 บัตรเดรดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชี
บัตรเครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือ
บัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.8 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
เว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
15 วัน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนโดย
ได้พิสูจน์และ/หรือติดตาม เพื อระบุตัวตนของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้วนั นแต่ไม่สามารถระบุได้ ไม่ว่าทางใดทางหนึ งหรือหลาย
ทาง จนเป็นผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคาร
พาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที 
ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และ
เพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อ
พร้อมเงินค่าซื อเต็มจํานวน

ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
จัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระ
ค่าซื อในส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลง
ทะเบียนไปยังที อยู่ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 4 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการ
จัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุนหรือปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีหยุดการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วปรากฏว่าหากขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมจะก่อให้เกิด
ปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าจะไม่สามารถดํารงสัดส่วนตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่
สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน
รวม ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันทําการหยุดการขายหน่วยลงทุน โดยจะติดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

6.2.6.2 กรณีปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการมีสิทธิจะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือกรณีที บริษัทจัดการเกิด
ข้อสงสัยว่าการซื อหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนจะเป็นการฟอกเงิน
(2) กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนรวม หรือก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวม โดยจะ
พิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรือจํานวนเงินของการสั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทุนรวมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบ
ถ้วนชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปต่อไป โดย
หากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อน
เป็นวันทําการถัดไป

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

7.6.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
7.6.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือ
หลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ล่วงหน้าก่อนวันรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 7.7 
ในการขายคืนหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนเป็นจํานวนหน่วยที ต้องการขายคืน ตาม
จํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
นั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 , 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายในห้าวันทําการนับตั งแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน พร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดย
อยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่าง
วันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วย
ลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ
7.6.1.2 ATM 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัทจัดการ
กําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการ
ที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ
อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ยอมรับและ
ผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวม
ถึงการยอมรับความเสี ยงใด ที อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.4 ไปรษณีย์
ยังไม่เปิดให้บริการ
7.6.1.5 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธี
การที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยง
ใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
7.6.1.6 หักบัญชี
ไม่มี
7.6.1.7   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

7.6.1.8 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไป
ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.6.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันรับซื อคืนหน่วยลงทุน
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนในการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีที ได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้
ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์คํานวณราคารับซื อคืน โดย
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.6.3 วันและเวลาที ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทําการในเวลาทําการ โดยจะเปิดรับคําสั งขายคืนตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคาร
พาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น. หากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดได้ ภายในกลุ่มกองทุนเปิดที บริษัทจัดการกําหนด
ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั น การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้
หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง

ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(1) สับเปลี ยนกับกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี
ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมายังกองทุนรวมนี ได้

ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั น โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงกองทุนที สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน พร้อมทั งลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ดังนี 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง (Switch out)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ต้นทาง ตามข้อ 7.6.3 และ 7.7 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง (Switch in) 
(1) ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงที มีการเปิดเสนอขายครั งแรกภายในวันทําการสุดท้ายของ
ช่วงเวลาเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น.
(2) ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลาย
ทาง ตามข้อ 6.2.8 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที 
ได้รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคา
ขายและราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือ
หน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการ
รับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนทั งจํานวน จากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด
ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที จะสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดต้นทางที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับ
เปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน
(4) ในกรณีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นข้อจํากัดจํานวนเงินขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางจากบริษัทจัดการ
(5) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกอง
ทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(5.1) กรณีระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดัง
กล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(5.2) กรณีระบุเป็นจํานวนเงิน

กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวัน
ทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียน
กองทุนสําหรับการสับเปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือ ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนด
ราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น
8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินตามวิธี
การดังนี 
1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์อื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วย ตามวิธีการดังต่อไปนี 
(2.1) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
(2.2) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัท
จัดการจะกําหนดต่อไป
หมายเหตุ: ส่วนต่างระหว่างมูลค่า เท่ากับ มูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน หักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
3. กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับผู้
ถือหน่วยแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วย
4. กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
แทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขาย
คืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมได้ในกรณีดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3)บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่เกิน
10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบ เพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ตามข้อ 22.1.2 ในส่วนข้อผูกพัน

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุด
รับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบ
ถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั น ให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั ง
ซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

11.3 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามข้อ 16.4.2 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อน
หลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดย
พลัน

11.4 ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการ
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
สําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วัน
ทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์

22/01/2564 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0644/2553] หน้า 19 / 46



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

กลุ่มกิจการ บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนฟื นฟู กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร
แห่งประเทศไทย

กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ น
ในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที สอง (Asian Bond
Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting
of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)

กองทุน AI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)

กองทุน buy & hold กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จนครบ
กําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม

กองทุน CIS
ต่างประเทศ

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะ
จัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน
infra กองทุน private equity ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน ETF ต่างประเทศ กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน infra รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง
ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้าง
พื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

กองทุน LTF กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

กองทุน property กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

กองทุน UI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited
Investor Mutual Fund)

การลดความเสี ยง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลด
ความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ โครงการจัดการกองทุนรวม

เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

เงินฝากอิสลาม ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบเคียงได้กับ
เงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่
สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ เวลาใด ๆ

ดัชนีกลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์

ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

ตราสารภาครัฐไทย ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้
มีภาระผูกพัน

ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้คํ้าประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

ตราสาร Basel III ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแลสถาบันการเงิน
ของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)

ตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและผู้
เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการ
จัดการซื อขายเป็นประการอื น และผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนั น

ธปท. ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธพ. ธนาคารพาณิชย์

บค. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

บง. บริษัทเงินทุน

บล. บริษัทหลักทรัพย์

บลจ. บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทจดทะเบียน บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ใน SET

บริษัทย่อย บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

บริษัทใหญ่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

แบบ filing แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที  6)

ผู้มีภาระผูกพัน ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คํ้าประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วย
ลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้างมาก มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของ
จํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

ศูนย์ซื อขาย
derivatives

ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

หน่วย CIS หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวม
เพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุน
ส่วนบุคคล

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

หน่วย infra หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื น
ฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

หน่วย property หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

หุ้นกู้ระยะสั น หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

B/E ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

benchmark ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

CIS operator บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

concentration limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

CRA สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที  5

credit derivatives derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี  (credit
event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

credit event เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

credit rating อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

currency risk ความเสี ยงด้าน FX

delta อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญากับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

derivatives สัญญาซื อขายล่วงหน้า

derivatives on 
organized exchange

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

discount rate อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

DW ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

foreign REIT กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

FX อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

GMS ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน
(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

group limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

guarantor rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้คํ้าประกัน

international scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

investment grade credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

IOSCO International Organization of Securities Commissions

IPO การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial Public
Offering)

issue rating อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

market price มูลค่าตามราคาตลาด

MF กองทุนรวม (Mutual Fund)

MMF กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

national scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

NAV มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

net exposure มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Nonretail MF กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ งอยู่ภาย
ใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

notional amount มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

obligation ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

options สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3
แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

OTC derivatives derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

P/N ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

portfolio duration อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

product limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

PVD กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

regulated market ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี

ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

repo ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

retail MF กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

reverse repo ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

SBL ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

securities lending ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

share warrants ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

single entity limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

SIP Specific Investment Products

SN ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

sovereign rating อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

TBMA สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

TSFC บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

TSR ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription
Right)

underlying สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

WFE World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  UOB Smart DividendFocused Equity Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UOBSDF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยกองทุนจะเน้นลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ งบริษัทดังกล่าวมีประวัติการจ่ายเงินปันผลที 
สม่ําเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
หลัก

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ไม่ลงทุน

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
กองทุนจะนําเงินลงทุนที ระดมได้ไปเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที มี
ประวัติการจ่ายเงินปันผลที สมํ่าเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต โดยผู้จัดการ
กองทุนจะพิจารณาหลักทรัพย์ที จะลงทุนให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจของประเทศและแนวโน้มการลงทุนของบริษัทเป็นหลัก
ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักโดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ดังนี 
1. ประวัติการจ่ายเงินปันผลในอดีต
2. ผลประกอบการในปัจจุบันและในอนาคต
3. แนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาถึงการลงทุนที มีความมั นคง และ/หรือ มีความผันผวนตํ่า รวมถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ประกอบด้วย ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และกองทุนจะลงทุนโดยมี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือ
เท่ากับ 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยเงินทุนส่วนที เหลือจะนําไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี 
กึ งทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานประกาศกําหนด ทั งนี ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทที ลงทุนไตรมาสละ 1
ครั ง โดยผู้จัดการกองทุนจะนําเสนอผลการพิจารณาให้แก่คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) อย่างไรก็ตาม
หากมีปัจจัยหรือเหตการณ์ที ผู้จัดการกองทุนมีความเห็นว่าอาจเปลี ยนแปลงผลการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้
ออกตราสารอย่างมีนัยสําคัญก่อนรอบการพิจารณา ผู้จัดการกองทุนจะปรับเปลี ยนการลงทุนในหุ้นดังกล่าวให้เหมาะสม และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ข้างต้น

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี 
รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว ซึ งหลักทรัพยหรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) ตราสารหนี ที มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured
Notes) สัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถึงตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non –
investment grade) และตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ทั งนี กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื น บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่างตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าว

ส่วนที  1 : ตราสาร TS (transferable securities) 
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นตามที กําหนดในประกาศ
ทน.87/2558 ภาคผนวก 3 ซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับ
โอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอซึ ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํา
มาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้อง
อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1. 
2.1 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับ
อาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
1.1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.1 
1.2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.2.2 จดทะเบียนซื อขายใน SET 

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) ธนาคารออมสิน
(3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(4) ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(7) ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
(8) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(9) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(10) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (9)

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทย
2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที 
ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือ ที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการ การคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ มากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญา ซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจ หรือ
ดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและ
เป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการ โดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้
เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวันมากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม ตามที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ งบาง
อัตราส่วนการลงทุนหรือทั งหมดจะไม่เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกําหนดไว้ สําหรับอัตราส่วนการลงทุนที เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กรณีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลง
อัตราส่วนการลงทุนนั น บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย รายละเอียดอัตราส่วนการลงทุนมี
ดังต่อไปนี 

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2
หน่วย CIS ตามที ระบุใน ข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

4.3 เสนอขายในประเทศไทย

4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วันที 
ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 

5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออก
ตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการ
เป็นหลักทรัพย์ซื อขายใน SET)

5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ซึ งหุ้น
ของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่ระหว่างดําเนินการ
แก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขายใน SET)

5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 5.1

5.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.4.1 ตราสาร Basel III 
5.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 
5.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
5.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่
วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9
5.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
5.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

5.5 DW ที มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade

5.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment
grade
5.6.1 reverse repo

5.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียน
ซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET 
5.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่
กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

 5.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.2 ที จด
ทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวม
ถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 หน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมีลักษณะ
ตาม 5.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)**

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุก
บริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือ
การเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงินกับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

** หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที 3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)***

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ
ตั วสัญญาใช้เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวม
ถึงสาขาในต่างประเทศของ นิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้
ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั ง
ขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุน ได้รับโอนกรรมสิทธิ มา
จากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities
lending)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี เว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี ย
ตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับMF ที อายุคงเหลือ ≤ 6
เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยน
มือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้อง
ในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุน สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนในตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน เงิน
ฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุ
กองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุน
ใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้องกับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 หน่วย infra หรือหน่วย property ไม่เกิน 20%

4 Reverse repo ไม่เกิน 25%

5 Securities lending ไม่เกิน 25%

6 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่
สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี 
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1 มีลักษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้อ 5 ในส่วนที 
1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา (single entity limit)

6.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment
grade หรือไม่มี credit rating

รวมกัน
ไม่เกิน 15%

*** สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บริษัทจัดการรายเดียวกันต้องมี
จํานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั งหมด
ของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน ตราสาร Basel III และศุ
กูก ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐ
ไทย หรือ ตราสารหนี ภาครัฐ
ต่างประเทศ)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)1

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะ
เวลาบัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออก
ใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงิน
ล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สิน
ทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั น
จะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการทั วไป และในกรณีที ผู้ออก
ตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออก
และเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ใน
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออก
ใหม่และม ีcredit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1.
– 9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

4 หน่วย infra ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที ออก
หน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

 5 หน่วย property ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1)  มีขนาดเล็ก

(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

1 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการ
เงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับ
สากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted
Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น
2 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงาน
ไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่าระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่ วันที เกิด
กรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
ที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถ
แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการ
ต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือ
หน่วยของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 

1. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งก่อนวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1)จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ห้ามมิให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการเพื อขยายวงเงินสําหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์ดัง
กล่าวที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่าง
ประเทศจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด
(3) ในกรณีที มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที มีผู้รับผิดชอบการบริหาร
จัดการกองทุนดังกล่าวเป็นบุคคลที มีความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนรวมตามประกาศที สํานักงาน
ก.ล.ต. กําหนด และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื นใดจากกองทุนรวมฟีดเดอร์หรือผู้ถือหน่วยลงทุนใน
ลักษณะที ซ้ําซ้อนกับกองทุนรวมหรือกองทุนต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบเกี ยวกับความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความจําเป็นในการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนั น ภายใน 30 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(4) ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดัง
กล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที อัตราส่วนการลงทุนเป็นไปตามที กําหนด

2. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) หากบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้
ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ห้ามมิให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนเพิ มเติมใน
ทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด และให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าว
จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการ
โดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท
จัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 
2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัท
จัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ
ก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยประกาศในหนังสือพิมพ์
รายวัน 1 ฉบับ รวมทั งปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทุกแห่ง
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) (จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
เรียบร้อยแล้ว) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูก
ต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน พร้อมหลัก
ฐานตามข้อ 5.2.7 ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ
เงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะ
ผู้ถือหน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสารสําคัญของกองทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี เข้า
กองทุนเปิดนี ตามเงื อนไข วัน เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือ
คําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยลงวันที ตามวันที ที ซื อแต่ไม่เกินวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อต้องขีดคร่อม
เฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ โดยบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีที บริษัท
จัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 บัญชีประเภทออมทรัพย์ของ ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
และบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
หลังจากที บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้
รับหลักฐานการรับชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อหน่วยลงทุนจะ
สมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้เรียกเก็บเงินตาม เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั ง
จ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชี
กองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น ที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็นผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม
นอกจากนี บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได ้(ถ้ามี) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามวิธีการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตข้อ 6.2.2.7 

5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อ
หลังจากที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อ
โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที สั งซื อในวันเดียวกัน และมีมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือไม่เพียงพอต่อ
การจัดสรร บริษัทจะจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยทุกรายเป็นมูลค่าขั นต่ํารายละ 2,000บาท (สองพันบาทถ้วน) บาท(จํานวนเงินดัง
กล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว) ก่อนในลําดับแรก โดยส่วนที เหลือจะจัดสรรให้ตามสัดส่วนมูลค่า
ที สั งซื อหักด้วยมูลค่าขั นตํ่าที ได้ทําการจัดสรรให้แล้ว หากมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือมีไม่เพียงพอที จะจัดสรรให้กับผู้
ถือหน่วยทุกรายตามมูลค่าขั นต่ําที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะทําการจัดสรรมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือที มีอยู่ทั งหมด
ตามสัดส่วนมูลค่าที สั งซื อให้แก่ผู้ถือหน่วย
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่
จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุนเกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อ
ยกเว้นตามข้อ 22(2) (ข.), (ค.), (ง.) และ ข้อ 29(1) แห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที สน.22/2552 เรื องการจัดตั งกองทุนรวมและการเข้าทําสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที  28
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการภายหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจําหน่าย
หน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึงสามสิบห้าราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะยุติการจําหน่ายหน่วยลงทุนและแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสิบห้าวันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน และคืน
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ภายในหนึ งเดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานั นได้อันเนื องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปี นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลานั นให้ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุน
ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วตามวรรคหนึ ง ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วย ลงทุนเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ดําเนินการเป็นประการอื นได้

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ไม่มี

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข). สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ
(ค). สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ)
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

(2) กรณีนิติบุคคล
(ก). สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข). สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(ค). ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง). หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วย ค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุน ดังกล่าวเป็น
ราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และ
การประกาศมูลค่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดําเนินการใน กรณีที 
มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุน ภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.2.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้ว
แต่กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้า
มี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความ
ต่างๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสาร
หรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือวิธี
การอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณา
จัดสรรให้โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการ
จัดสรรตามจํานวนที สั งซื อ

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 ข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้ผู้
ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ลงนามรับรองให้
กับผู้สั งซื อไว้เป็นหลักฐาน

6.2.2.2 ATM 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้อง
ลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบเอทีเอ็มจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์เมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะต้องลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
คําขอใช้บริการ

คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและ
บริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้สั งซื อ หน่วยลงทุนจะไม่
สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคาร
ทางโทรศัพท์นั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.4 ไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัท
จัดการกําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนที ส่งมายังบริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนนั นจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนและบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วย ลงทุนได้โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
นั นได้เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ ทั งนี บริษัทจัดการจะทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนที ได้รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันทําการถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และ
ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.5 INTERNET 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลง
นามในคําขอใชับริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น

6.2.2.6 หักบัญชี
ผู้สนใจสามารถซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตเฉพาะที บริษัทจัดการกําหนด
ได้ที บริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเฉพาะที เปิดให้บริการนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
( 1 ) ในการสั งซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นประจําทุกเดือนในเวลาเดียวกัน ด้วยการให้ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือบัญชี
บัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้เปิดไว้ที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนด้วยจํานวนเงินที เท่ากันในแต่ละงวด
( 2 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการนี สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเพื อขอใช้
บริการ โดยกรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วง
หน้า” ซึ งการให้บริษัทจัดการดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีผลใช้บังคับ และ
ให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนคําสั ง โดยแจ้งไปยังบริษัทจัดการหรือสาขาของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าไว้ตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุในแบบคําขอดังกล่าว
( 3 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื อ บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น และจํานวนเงินที ต้องการสั งซื อซึ งจะ
ต้องไม่ต่ํากว่าครั งละ 1,000 บาท และเพิ มขึ นเป็นจํานวนทวีคูณของ 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินจาก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อและโอนเข้าบัญชีสั งซื อกองทุนเปิดเพื อซื อหน่วยลงทุนทุกเดือน ตามที ผู้สั งซื อ
ได้ระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย ซึ งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ในกรณี
ที วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดบริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในวันทําการ
ถัดไปเพื อซื อหน่วยลงทุนในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น
อนึ งค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที เกี ยวข้องกับการหักบัญชีที เรียกเก็บโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะเป็นภาระ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน
( 4 ) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไข “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน
และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกคําขอยกเลิกการใช้บริการและกรอก “หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
( 5 ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฎอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์
และใช้อ้างอิงได้

6.2.2.7 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบการสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิต
นั น

บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านทางบัตรเครดิตจะยอมรับและผูกพันตามเงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความ
เสี ยงใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ

ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีบัตรเครดิต
เป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุน
ที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.2.8 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.9 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน
เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น ในกรณีที ชําระเงินค่าซื อ
หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงิน ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั ง
จ่าย “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ เพื อเข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์ที บริษัทจัดการเปิด
ไว ้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
หรือ “บัญชีเพื อการสั งซื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน – บลจ. ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จํากัด” เพื อเข้าบัญชีประเภทกระแสราย
วันที บริษัทจัดการเปิดไว้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
หรือ “UOB Asset Management(Thailand)Sub&Red” เพื อเข้าบัญชีกระแสรายวันที บริษัทจัดการเปิดไว้ของธนาคารดังต่อ
ไปนี 
 ธนาคารซิตี แบงก์ เอ็น.เอ สาขากรุงเทพฯ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลังโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อ
หน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิกคําสั งซื อนั น ๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดย
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบลบหนี กับ
บริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 ATM 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากใน
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.3 TELEBANK 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ เรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหัก
เงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 ไปรษณีย์
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในคําสั งซื อหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งให้บริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลง
ทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที ระบุไว้ในคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยชําระเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารหรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ ในกรณีที ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคาร ผู้ถือหน่วยต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.5 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็น
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.6 หักบัญชี
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือ
ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" เท่านั นเพื อซื อหน่วย
ลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหัก
บัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณีใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และ
เงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัท
จัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอม
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.7 บัตรเดรดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชี
บัตรเครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือ
บัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.8 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
เว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
15 วัน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนโดย
ได้พิสูจน์และ/หรือติดตาม เพื อระบุตัวตนของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้วนั นแต่ไม่สามารถระบุได้ ไม่ว่าทางใดทางหนึ งหรือหลาย
ทาง จนเป็นผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคาร
พาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที 
ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และ
เพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อ
พร้อมเงินค่าซื อเต็มจํานวน

ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
จัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระ
ค่าซื อในส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลง
ทะเบียนไปยังที อยู่ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 4 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการ
จัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุนหรือปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีหยุดการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วปรากฏว่าหากขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมจะก่อให้เกิด
ปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าจะไม่สามารถดํารงสัดส่วนตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่
สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน
รวม ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันทําการหยุดการขายหน่วยลงทุน โดยจะติดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

6.2.6.2 กรณีปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการมีสิทธิจะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือกรณีที บริษัทจัดการเกิด
ข้อสงสัยว่าการซื อหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนจะเป็นการฟอกเงิน
(2) กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนรวม หรือก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวม โดยจะ
พิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรือจํานวนเงินของการสั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทุนรวมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบ
ถ้วนชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปต่อไป โดย
หากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อน
เป็นวันทําการถัดไป

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

7.6.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
7.6.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือ
หลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ล่วงหน้าก่อนวันรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 7.7 
ในการขายคืนหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนเป็นจํานวนหน่วยที ต้องการขายคืน ตาม
จํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
นั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 , 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายในห้าวันทําการนับตั งแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน พร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดย
อยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่าง
วันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วย
ลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ
7.6.1.2 ATM 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัทจัดการ
กําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการ
ที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ
อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ยอมรับและ
ผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวม
ถึงการยอมรับความเสี ยงใด ที อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.4 ไปรษณีย์
ยังไม่เปิดให้บริการ
7.6.1.5 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธี
การที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยง
ใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
7.6.1.6 หักบัญชี
ไม่มี
7.6.1.7   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

7.6.1.8 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไป
ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.6.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันรับซื อคืนหน่วยลงทุน
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนในการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีที ได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้
ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์คํานวณราคารับซื อคืน โดย
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.6.3 วันและเวลาที ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทําการในเวลาทําการ โดยจะเปิดรับคําสั งขายคืนตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคาร
พาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น. หากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดได้ ภายในกลุ่มกองทุนเปิดที บริษัทจัดการกําหนด
ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั น การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้
หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง

ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(1) สับเปลี ยนกับกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี
ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมายังกองทุนรวมนี ได้

ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั น โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงกองทุนที สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน พร้อมทั งลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ดังนี 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง (Switch out)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ต้นทาง ตามข้อ 7.6.3 และ 7.7 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง (Switch in) 
(1) ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงที มีการเปิดเสนอขายครั งแรกภายในวันทําการสุดท้ายของ
ช่วงเวลาเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น.
(2) ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลาย
ทาง ตามข้อ 6.2.8 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที 
ได้รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคา
ขายและราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือ
หน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการ
รับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนทั งจํานวน จากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด
ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที จะสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดต้นทางที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับ
เปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน
(4) ในกรณีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นข้อจํากัดจํานวนเงินขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางจากบริษัทจัดการ
(5) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกอง
ทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(5.1) กรณีระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดัง
กล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(5.2) กรณีระบุเป็นจํานวนเงิน

กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวัน
ทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียน
กองทุนสําหรับการสับเปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือ ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนด
ราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น
8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินตามวิธี
การดังนี 
1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์อื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วย ตามวิธีการดังต่อไปนี 
(2.1) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
(2.2) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัท
จัดการจะกําหนดต่อไป
หมายเหตุ: ส่วนต่างระหว่างมูลค่า เท่ากับ มูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน หักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
3. กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับผู้
ถือหน่วยแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วย
4. กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
แทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขาย
คืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมได้ในกรณีดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3)บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่เกิน
10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบ เพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ตามข้อ 22.1.2 ในส่วนข้อผูกพัน

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุด
รับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบ
ถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั น ให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั ง
ซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

11.3 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามข้อ 16.4.2 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อน
หลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดย
พลัน

11.4 ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการ
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
สําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วัน
ทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

กลุ่มกิจการ บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนฟื นฟู กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร
แห่งประเทศไทย

กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ น
ในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที สอง (Asian Bond
Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting
of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)

กองทุน AI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)

กองทุน buy & hold กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จนครบ
กําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม

กองทุน CIS
ต่างประเทศ

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะ
จัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน
infra กองทุน private equity ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน ETF ต่างประเทศ กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน infra รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง
ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้าง
พื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

กองทุน LTF กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

กองทุน property กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

กองทุน UI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited
Investor Mutual Fund)

การลดความเสี ยง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลด
ความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ โครงการจัดการกองทุนรวม

เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

เงินฝากอิสลาม ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบเคียงได้กับ
เงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่
สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ เวลาใด ๆ

ดัชนีกลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์

ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

ตราสารภาครัฐไทย ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้
มีภาระผูกพัน

ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้คํ้าประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

ตราสาร Basel III ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแลสถาบันการเงิน
ของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)

ตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและผู้
เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการ
จัดการซื อขายเป็นประการอื น และผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนั น

ธปท. ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธพ. ธนาคารพาณิชย์

บค. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

บง. บริษัทเงินทุน

บล. บริษัทหลักทรัพย์

บลจ. บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทจดทะเบียน บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ใน SET

บริษัทย่อย บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

บริษัทใหญ่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

แบบ filing แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที  6)

ผู้มีภาระผูกพัน ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คํ้าประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วย
ลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้างมาก มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของ
จํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

ศูนย์ซื อขาย
derivatives

ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

หน่วย CIS หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวม
เพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุน
ส่วนบุคคล

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

หน่วย infra หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื น
ฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

หน่วย property หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

หุ้นกู้ระยะสั น หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

B/E ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

benchmark ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

CIS operator บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

concentration limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

CRA สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที  5

credit derivatives derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี  (credit
event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

credit event เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

credit rating อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

currency risk ความเสี ยงด้าน FX

delta อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญากับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

derivatives สัญญาซื อขายล่วงหน้า

derivatives on 
organized exchange

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

discount rate อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

DW ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

foreign REIT กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

FX อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

GMS ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน
(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

group limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

guarantor rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้คํ้าประกัน

international scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

investment grade credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

IOSCO International Organization of Securities Commissions

IPO การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial Public
Offering)

issue rating อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

market price มูลค่าตามราคาตลาด

MF กองทุนรวม (Mutual Fund)

MMF กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

national scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

NAV มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

net exposure มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Nonretail MF กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ งอยู่ภาย
ใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

notional amount มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

obligation ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

options สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3
แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

OTC derivatives derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

P/N ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

portfolio duration อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

product limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

PVD กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

regulated market ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี

ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

repo ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

retail MF กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

reverse repo ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

SBL ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

securities lending ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

share warrants ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

single entity limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

SIP Specific Investment Products

SN ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

sovereign rating อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

TBMA สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

TSFC บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

TSR ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription
Right)

underlying สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

WFE World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  UOB Smart DividendFocused Equity Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UOBSDF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยกองทุนจะเน้นลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ งบริษัทดังกล่าวมีประวัติการจ่ายเงินปันผลที 
สม่ําเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
หลัก

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ไม่ลงทุน

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
กองทุนจะนําเงินลงทุนที ระดมได้ไปเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที มี
ประวัติการจ่ายเงินปันผลที สมํ่าเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต โดยผู้จัดการ
กองทุนจะพิจารณาหลักทรัพย์ที จะลงทุนให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจของประเทศและแนวโน้มการลงทุนของบริษัทเป็นหลัก
ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักโดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ดังนี 
1. ประวัติการจ่ายเงินปันผลในอดีต
2. ผลประกอบการในปัจจุบันและในอนาคต
3. แนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาถึงการลงทุนที มีความมั นคง และ/หรือ มีความผันผวนตํ่า รวมถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ประกอบด้วย ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และกองทุนจะลงทุนโดยมี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือ
เท่ากับ 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยเงินทุนส่วนที เหลือจะนําไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี 
กึ งทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานประกาศกําหนด ทั งนี ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทที ลงทุนไตรมาสละ 1
ครั ง โดยผู้จัดการกองทุนจะนําเสนอผลการพิจารณาให้แก่คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) อย่างไรก็ตาม
หากมีปัจจัยหรือเหตการณ์ที ผู้จัดการกองทุนมีความเห็นว่าอาจเปลี ยนแปลงผลการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้
ออกตราสารอย่างมีนัยสําคัญก่อนรอบการพิจารณา ผู้จัดการกองทุนจะปรับเปลี ยนการลงทุนในหุ้นดังกล่าวให้เหมาะสม และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ข้างต้น

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี 
รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว ซึ งหลักทรัพยหรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) ตราสารหนี ที มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured
Notes) สัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถึงตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non –
investment grade) และตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ทั งนี กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื น บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่างตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าว

ส่วนที  1 : ตราสาร TS (transferable securities) 
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นตามที กําหนดในประกาศ
ทน.87/2558 ภาคผนวก 3 ซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับ
โอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอซึ ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํา
มาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้อง
อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1. 
2.1 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับ
อาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
1.1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.1 
1.2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.2.2 จดทะเบียนซื อขายใน SET 

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) ธนาคารออมสิน
(3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(4) ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(7) ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
(8) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(9) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(10) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (9)

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทย
2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที 
ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือ ที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการ การคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ มากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญา ซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจ หรือ
ดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและ
เป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการ โดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้
เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวันมากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม ตามที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ งบาง
อัตราส่วนการลงทุนหรือทั งหมดจะไม่เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกําหนดไว้ สําหรับอัตราส่วนการลงทุนที เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กรณีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลง
อัตราส่วนการลงทุนนั น บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย รายละเอียดอัตราส่วนการลงทุนมี
ดังต่อไปนี 

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2
หน่วย CIS ตามที ระบุใน ข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

4.3 เสนอขายในประเทศไทย

4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วันที 
ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 

5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออก
ตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการ
เป็นหลักทรัพย์ซื อขายใน SET)

5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ซึ งหุ้น
ของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่ระหว่างดําเนินการ
แก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขายใน SET)

5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 5.1

5.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.4.1 ตราสาร Basel III 
5.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 
5.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
5.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่
วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9
5.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
5.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

5.5 DW ที มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade

5.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment
grade
5.6.1 reverse repo

5.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียน
ซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET 
5.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่
กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

 5.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.2 ที จด
ทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวม
ถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 หน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมีลักษณะ
ตาม 5.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)**

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุก
บริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือ
การเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงินกับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

** หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที 3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)***

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ
ตั วสัญญาใช้เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวม
ถึงสาขาในต่างประเทศของ นิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้
ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั ง
ขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุน ได้รับโอนกรรมสิทธิ มา
จากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities
lending)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี เว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี ย
ตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับMF ที อายุคงเหลือ ≤ 6
เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยน
มือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้อง
ในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุน สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนในตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน เงิน
ฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุ
กองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุน
ใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้องกับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 หน่วย infra หรือหน่วย property ไม่เกิน 20%

4 Reverse repo ไม่เกิน 25%

5 Securities lending ไม่เกิน 25%

6 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่
สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี 
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1 มีลักษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้อ 5 ในส่วนที 
1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา (single entity limit)

6.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment
grade หรือไม่มี credit rating

รวมกัน
ไม่เกิน 15%

*** สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บริษัทจัดการรายเดียวกันต้องมี
จํานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั งหมด
ของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน ตราสาร Basel III และศุ
กูก ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐ
ไทย หรือ ตราสารหนี ภาครัฐ
ต่างประเทศ)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)1

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะ
เวลาบัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออก
ใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงิน
ล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สิน
ทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั น
จะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการทั วไป และในกรณีที ผู้ออก
ตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออก
และเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ใน
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออก
ใหม่และม ีcredit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1.
– 9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

4 หน่วย infra ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที ออก
หน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

 5 หน่วย property ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1)  มีขนาดเล็ก

(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

1 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการ
เงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับ
สากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted
Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น
2 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงาน
ไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่าระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่ วันที เกิด
กรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
ที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถ
แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการ
ต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือ
หน่วยของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 

1. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งก่อนวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1)จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ห้ามมิให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการเพื อขยายวงเงินสําหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์ดัง
กล่าวที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่าง
ประเทศจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด
(3) ในกรณีที มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที มีผู้รับผิดชอบการบริหาร
จัดการกองทุนดังกล่าวเป็นบุคคลที มีความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนรวมตามประกาศที สํานักงาน
ก.ล.ต. กําหนด และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื นใดจากกองทุนรวมฟีดเดอร์หรือผู้ถือหน่วยลงทุนใน
ลักษณะที ซ้ําซ้อนกับกองทุนรวมหรือกองทุนต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบเกี ยวกับความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความจําเป็นในการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนั น ภายใน 30 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(4) ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดัง
กล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที อัตราส่วนการลงทุนเป็นไปตามที กําหนด

2. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) หากบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้
ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ห้ามมิให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนเพิ มเติมใน
ทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด และให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าว
จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการ
โดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท
จัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 
2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัท
จัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ
ก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยประกาศในหนังสือพิมพ์
รายวัน 1 ฉบับ รวมทั งปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทุกแห่ง
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) (จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
เรียบร้อยแล้ว) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูก
ต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน พร้อมหลัก
ฐานตามข้อ 5.2.7 ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ
เงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะ
ผู้ถือหน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสารสําคัญของกองทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี เข้า
กองทุนเปิดนี ตามเงื อนไข วัน เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือ
คําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยลงวันที ตามวันที ที ซื อแต่ไม่เกินวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อต้องขีดคร่อม
เฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ โดยบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีที บริษัท
จัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 บัญชีประเภทออมทรัพย์ของ ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
และบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
หลังจากที บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้
รับหลักฐานการรับชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อหน่วยลงทุนจะ
สมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้เรียกเก็บเงินตาม เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั ง
จ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชี
กองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น ที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็นผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม
นอกจากนี บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได ้(ถ้ามี) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามวิธีการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตข้อ 6.2.2.7 

5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อ
หลังจากที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อ
โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที สั งซื อในวันเดียวกัน และมีมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือไม่เพียงพอต่อ
การจัดสรร บริษัทจะจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยทุกรายเป็นมูลค่าขั นต่ํารายละ 2,000บาท (สองพันบาทถ้วน) บาท(จํานวนเงินดัง
กล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว) ก่อนในลําดับแรก โดยส่วนที เหลือจะจัดสรรให้ตามสัดส่วนมูลค่า
ที สั งซื อหักด้วยมูลค่าขั นตํ่าที ได้ทําการจัดสรรให้แล้ว หากมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือมีไม่เพียงพอที จะจัดสรรให้กับผู้
ถือหน่วยทุกรายตามมูลค่าขั นต่ําที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะทําการจัดสรรมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือที มีอยู่ทั งหมด
ตามสัดส่วนมูลค่าที สั งซื อให้แก่ผู้ถือหน่วย
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่
จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุนเกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อ
ยกเว้นตามข้อ 22(2) (ข.), (ค.), (ง.) และ ข้อ 29(1) แห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที สน.22/2552 เรื องการจัดตั งกองทุนรวมและการเข้าทําสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที  28
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการภายหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจําหน่าย
หน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึงสามสิบห้าราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะยุติการจําหน่ายหน่วยลงทุนและแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสิบห้าวันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน และคืน
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ภายในหนึ งเดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานั นได้อันเนื องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปี นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลานั นให้ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุน
ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วตามวรรคหนึ ง ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วย ลงทุนเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ดําเนินการเป็นประการอื นได้

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ไม่มี

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข). สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ
(ค). สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ)
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

(2) กรณีนิติบุคคล
(ก). สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข). สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(ค). ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง). หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วย ค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุน ดังกล่าวเป็น
ราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และ
การประกาศมูลค่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดําเนินการใน กรณีที 
มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุน ภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.2.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้ว
แต่กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้า
มี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความ
ต่างๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสาร
หรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือวิธี
การอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณา
จัดสรรให้โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการ
จัดสรรตามจํานวนที สั งซื อ

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 ข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้ผู้
ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ลงนามรับรองให้
กับผู้สั งซื อไว้เป็นหลักฐาน

6.2.2.2 ATM 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้อง
ลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบเอทีเอ็มจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์เมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะต้องลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
คําขอใช้บริการ

คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและ
บริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้สั งซื อ หน่วยลงทุนจะไม่
สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคาร
ทางโทรศัพท์นั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.4 ไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัท
จัดการกําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนที ส่งมายังบริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนนั นจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนและบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วย ลงทุนได้โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
นั นได้เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ ทั งนี บริษัทจัดการจะทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนที ได้รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันทําการถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และ
ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.5 INTERNET 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลง
นามในคําขอใชับริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น

6.2.2.6 หักบัญชี
ผู้สนใจสามารถซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตเฉพาะที บริษัทจัดการกําหนด
ได้ที บริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเฉพาะที เปิดให้บริการนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
( 1 ) ในการสั งซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นประจําทุกเดือนในเวลาเดียวกัน ด้วยการให้ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือบัญชี
บัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้เปิดไว้ที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนด้วยจํานวนเงินที เท่ากันในแต่ละงวด
( 2 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการนี สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเพื อขอใช้
บริการ โดยกรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วง
หน้า” ซึ งการให้บริษัทจัดการดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีผลใช้บังคับ และ
ให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนคําสั ง โดยแจ้งไปยังบริษัทจัดการหรือสาขาของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าไว้ตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุในแบบคําขอดังกล่าว
( 3 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื อ บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น และจํานวนเงินที ต้องการสั งซื อซึ งจะ
ต้องไม่ต่ํากว่าครั งละ 1,000 บาท และเพิ มขึ นเป็นจํานวนทวีคูณของ 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินจาก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อและโอนเข้าบัญชีสั งซื อกองทุนเปิดเพื อซื อหน่วยลงทุนทุกเดือน ตามที ผู้สั งซื อ
ได้ระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย ซึ งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ในกรณี
ที วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดบริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในวันทําการ
ถัดไปเพื อซื อหน่วยลงทุนในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น
อนึ งค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที เกี ยวข้องกับการหักบัญชีที เรียกเก็บโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะเป็นภาระ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน
( 4 ) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไข “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน
และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกคําขอยกเลิกการใช้บริการและกรอก “หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
( 5 ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฎอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์
และใช้อ้างอิงได้

6.2.2.7 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบการสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิต
นั น

บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านทางบัตรเครดิตจะยอมรับและผูกพันตามเงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความ
เสี ยงใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ

ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีบัตรเครดิต
เป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุน
ที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.2.8 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.9 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน
เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น ในกรณีที ชําระเงินค่าซื อ
หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงิน ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั ง
จ่าย “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ เพื อเข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์ที บริษัทจัดการเปิด
ไว ้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
หรือ “บัญชีเพื อการสั งซื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน – บลจ. ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จํากัด” เพื อเข้าบัญชีประเภทกระแสราย
วันที บริษัทจัดการเปิดไว้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
หรือ “UOB Asset Management(Thailand)Sub&Red” เพื อเข้าบัญชีกระแสรายวันที บริษัทจัดการเปิดไว้ของธนาคารดังต่อ
ไปนี 
 ธนาคารซิตี แบงก์ เอ็น.เอ สาขากรุงเทพฯ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลังโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อ
หน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิกคําสั งซื อนั น ๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดย
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบลบหนี กับ
บริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 ATM 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากใน
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.3 TELEBANK 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ เรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหัก
เงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 ไปรษณีย์
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในคําสั งซื อหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งให้บริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลง
ทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที ระบุไว้ในคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยชําระเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารหรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ ในกรณีที ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคาร ผู้ถือหน่วยต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.5 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็น
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.6 หักบัญชี
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือ
ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" เท่านั นเพื อซื อหน่วย
ลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหัก
บัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณีใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และ
เงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัท
จัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอม
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.7 บัตรเดรดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชี
บัตรเครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือ
บัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.8 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
เว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
15 วัน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนโดย
ได้พิสูจน์และ/หรือติดตาม เพื อระบุตัวตนของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้วนั นแต่ไม่สามารถระบุได้ ไม่ว่าทางใดทางหนึ งหรือหลาย
ทาง จนเป็นผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคาร
พาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที 
ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และ
เพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อ
พร้อมเงินค่าซื อเต็มจํานวน

ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
จัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระ
ค่าซื อในส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลง
ทะเบียนไปยังที อยู่ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 4 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการ
จัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุนหรือปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีหยุดการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วปรากฏว่าหากขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมจะก่อให้เกิด
ปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าจะไม่สามารถดํารงสัดส่วนตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่
สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน
รวม ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันทําการหยุดการขายหน่วยลงทุน โดยจะติดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

6.2.6.2 กรณีปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการมีสิทธิจะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือกรณีที บริษัทจัดการเกิด
ข้อสงสัยว่าการซื อหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนจะเป็นการฟอกเงิน
(2) กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนรวม หรือก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวม โดยจะ
พิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรือจํานวนเงินของการสั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทุนรวมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบ
ถ้วนชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปต่อไป โดย
หากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อน
เป็นวันทําการถัดไป

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

7.6.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
7.6.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือ
หลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ล่วงหน้าก่อนวันรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 7.7 
ในการขายคืนหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนเป็นจํานวนหน่วยที ต้องการขายคืน ตาม
จํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
นั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 , 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายในห้าวันทําการนับตั งแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน พร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดย
อยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่าง
วันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วย
ลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ
7.6.1.2 ATM 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัทจัดการ
กําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการ
ที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ
อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ยอมรับและ
ผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวม
ถึงการยอมรับความเสี ยงใด ที อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.4 ไปรษณีย์
ยังไม่เปิดให้บริการ
7.6.1.5 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธี
การที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยง
ใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
7.6.1.6 หักบัญชี
ไม่มี
7.6.1.7   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

7.6.1.8 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไป
ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.6.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันรับซื อคืนหน่วยลงทุน
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนในการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีที ได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้
ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์คํานวณราคารับซื อคืน โดย
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.6.3 วันและเวลาที ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทําการในเวลาทําการ โดยจะเปิดรับคําสั งขายคืนตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคาร
พาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น. หากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดได้ ภายในกลุ่มกองทุนเปิดที บริษัทจัดการกําหนด
ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั น การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้
หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง

ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(1) สับเปลี ยนกับกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี
ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมายังกองทุนรวมนี ได้

ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั น โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงกองทุนที สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน พร้อมทั งลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ดังนี 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง (Switch out)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ต้นทาง ตามข้อ 7.6.3 และ 7.7 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง (Switch in) 
(1) ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงที มีการเปิดเสนอขายครั งแรกภายในวันทําการสุดท้ายของ
ช่วงเวลาเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น.
(2) ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลาย
ทาง ตามข้อ 6.2.8 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที 
ได้รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคา
ขายและราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือ
หน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการ
รับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนทั งจํานวน จากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด
ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที จะสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดต้นทางที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับ
เปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน
(4) ในกรณีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นข้อจํากัดจํานวนเงินขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางจากบริษัทจัดการ
(5) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกอง
ทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(5.1) กรณีระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดัง
กล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(5.2) กรณีระบุเป็นจํานวนเงิน

กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวัน
ทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียน
กองทุนสําหรับการสับเปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือ ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนด
ราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น
8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินตามวิธี
การดังนี 
1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์อื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วย ตามวิธีการดังต่อไปนี 
(2.1) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
(2.2) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัท
จัดการจะกําหนดต่อไป
หมายเหตุ: ส่วนต่างระหว่างมูลค่า เท่ากับ มูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน หักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
3. กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับผู้
ถือหน่วยแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วย
4. กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
แทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขาย
คืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมได้ในกรณีดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3)บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่เกิน
10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบ เพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ตามข้อ 22.1.2 ในส่วนข้อผูกพัน

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุด
รับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบ
ถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั น ให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั ง
ซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

11.3 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามข้อ 16.4.2 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อน
หลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดย
พลัน

11.4 ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการ
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
สําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วัน
ทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

กลุ่มกิจการ บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนฟื นฟู กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร
แห่งประเทศไทย

กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ น
ในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที สอง (Asian Bond
Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting
of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)

กองทุน AI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)

กองทุน buy & hold กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จนครบ
กําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม

กองทุน CIS
ต่างประเทศ

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะ
จัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน
infra กองทุน private equity ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน ETF ต่างประเทศ กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน infra รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง
ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้าง
พื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

กองทุน LTF กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

กองทุน property กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

กองทุน UI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited
Investor Mutual Fund)

การลดความเสี ยง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลด
ความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ โครงการจัดการกองทุนรวม

เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

เงินฝากอิสลาม ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบเคียงได้กับ
เงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่
สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ เวลาใด ๆ

ดัชนีกลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์

ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

ตราสารภาครัฐไทย ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้
มีภาระผูกพัน

ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้คํ้าประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

ตราสาร Basel III ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแลสถาบันการเงิน
ของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)

ตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและผู้
เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการ
จัดการซื อขายเป็นประการอื น และผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนั น

ธปท. ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธพ. ธนาคารพาณิชย์

บค. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

บง. บริษัทเงินทุน

บล. บริษัทหลักทรัพย์

บลจ. บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทจดทะเบียน บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ใน SET

บริษัทย่อย บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

บริษัทใหญ่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

แบบ filing แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที  6)

ผู้มีภาระผูกพัน ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คํ้าประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วย
ลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้างมาก มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของ
จํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

ศูนย์ซื อขาย
derivatives

ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

หน่วย CIS หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวม
เพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุน
ส่วนบุคคล

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

หน่วย infra หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื น
ฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

หน่วย property หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

หุ้นกู้ระยะสั น หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

B/E ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

benchmark ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

CIS operator บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

concentration limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

CRA สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที  5

credit derivatives derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี  (credit
event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

credit event เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

credit rating อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

currency risk ความเสี ยงด้าน FX

delta อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญากับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

derivatives สัญญาซื อขายล่วงหน้า

derivatives on 
organized exchange

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

discount rate อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

DW ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

foreign REIT กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

FX อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

GMS ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน
(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

group limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

guarantor rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้คํ้าประกัน

international scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

investment grade credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

IOSCO International Organization of Securities Commissions

IPO การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial Public
Offering)

issue rating อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

market price มูลค่าตามราคาตลาด

MF กองทุนรวม (Mutual Fund)

MMF กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

national scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

NAV มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

net exposure มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Nonretail MF กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ งอยู่ภาย
ใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

notional amount มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

obligation ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

options สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3
แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

OTC derivatives derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

P/N ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

portfolio duration อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

product limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

PVD กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

regulated market ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี

ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

repo ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

retail MF กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

reverse repo ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

SBL ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

securities lending ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

share warrants ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

single entity limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

SIP Specific Investment Products

SN ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

sovereign rating อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

TBMA สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

TSFC บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

TSR ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription
Right)

underlying สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

WFE World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  UOB Smart DividendFocused Equity Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UOBSDF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยกองทุนจะเน้นลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ งบริษัทดังกล่าวมีประวัติการจ่ายเงินปันผลที 
สม่ําเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
หลัก

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ไม่ลงทุน

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
กองทุนจะนําเงินลงทุนที ระดมได้ไปเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที มี
ประวัติการจ่ายเงินปันผลที สมํ่าเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต โดยผู้จัดการ
กองทุนจะพิจารณาหลักทรัพย์ที จะลงทุนให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจของประเทศและแนวโน้มการลงทุนของบริษัทเป็นหลัก
ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักโดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ดังนี 
1. ประวัติการจ่ายเงินปันผลในอดีต
2. ผลประกอบการในปัจจุบันและในอนาคต
3. แนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาถึงการลงทุนที มีความมั นคง และ/หรือ มีความผันผวนตํ่า รวมถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ประกอบด้วย ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และกองทุนจะลงทุนโดยมี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือ
เท่ากับ 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยเงินทุนส่วนที เหลือจะนําไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี 
กึ งทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานประกาศกําหนด ทั งนี ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทที ลงทุนไตรมาสละ 1
ครั ง โดยผู้จัดการกองทุนจะนําเสนอผลการพิจารณาให้แก่คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) อย่างไรก็ตาม
หากมีปัจจัยหรือเหตการณ์ที ผู้จัดการกองทุนมีความเห็นว่าอาจเปลี ยนแปลงผลการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้
ออกตราสารอย่างมีนัยสําคัญก่อนรอบการพิจารณา ผู้จัดการกองทุนจะปรับเปลี ยนการลงทุนในหุ้นดังกล่าวให้เหมาะสม และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ข้างต้น

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี 
รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว ซึ งหลักทรัพยหรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) ตราสารหนี ที มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured
Notes) สัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถึงตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non –
investment grade) และตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ทั งนี กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื น บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่างตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าว

ส่วนที  1 : ตราสาร TS (transferable securities) 
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นตามที กําหนดในประกาศ
ทน.87/2558 ภาคผนวก 3 ซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับ
โอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอซึ ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํา
มาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้อง
อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1. 
2.1 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับ
อาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
1.1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.1 
1.2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.2.2 จดทะเบียนซื อขายใน SET 

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) ธนาคารออมสิน
(3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(4) ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(7) ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
(8) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(9) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(10) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (9)

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทย
2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที 
ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือ ที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการ การคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ มากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญา ซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจ หรือ
ดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและ
เป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการ โดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้
เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวันมากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม ตามที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ งบาง
อัตราส่วนการลงทุนหรือทั งหมดจะไม่เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกําหนดไว้ สําหรับอัตราส่วนการลงทุนที เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กรณีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลง
อัตราส่วนการลงทุนนั น บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย รายละเอียดอัตราส่วนการลงทุนมี
ดังต่อไปนี 

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2
หน่วย CIS ตามที ระบุใน ข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

4.3 เสนอขายในประเทศไทย

4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วันที 
ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 

5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออก
ตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการ
เป็นหลักทรัพย์ซื อขายใน SET)

5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ซึ งหุ้น
ของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่ระหว่างดําเนินการ
แก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขายใน SET)

5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 5.1

5.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.4.1 ตราสาร Basel III 
5.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 
5.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
5.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่
วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9
5.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
5.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

5.5 DW ที มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade

5.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment
grade
5.6.1 reverse repo

5.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียน
ซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET 
5.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่
กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

 5.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.2 ที จด
ทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวม
ถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 หน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมีลักษณะ
ตาม 5.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)**

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุก
บริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือ
การเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงินกับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

** หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที 3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)***

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ
ตั วสัญญาใช้เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวม
ถึงสาขาในต่างประเทศของ นิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้
ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั ง
ขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุน ได้รับโอนกรรมสิทธิ มา
จากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities
lending)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี เว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี ย
ตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับMF ที อายุคงเหลือ ≤ 6
เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยน
มือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้อง
ในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุน สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนในตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน เงิน
ฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุ
กองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุน
ใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้องกับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 หน่วย infra หรือหน่วย property ไม่เกิน 20%

4 Reverse repo ไม่เกิน 25%

5 Securities lending ไม่เกิน 25%

6 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่
สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี 
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1 มีลักษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้อ 5 ในส่วนที 
1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา (single entity limit)

6.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment
grade หรือไม่มี credit rating

รวมกัน
ไม่เกิน 15%

*** สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บริษัทจัดการรายเดียวกันต้องมี
จํานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั งหมด
ของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน ตราสาร Basel III และศุ
กูก ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐ
ไทย หรือ ตราสารหนี ภาครัฐ
ต่างประเทศ)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)1

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะ
เวลาบัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออก
ใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงิน
ล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สิน
ทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั น
จะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการทั วไป และในกรณีที ผู้ออก
ตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออก
และเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ใน
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออก
ใหม่และม ีcredit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1.
– 9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

4 หน่วย infra ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที ออก
หน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

 5 หน่วย property ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1)  มีขนาดเล็ก

(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

1 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการ
เงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับ
สากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted
Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น
2 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงาน
ไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่าระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่ วันที เกิด
กรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
ที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถ
แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการ
ต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือ
หน่วยของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 

1. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งก่อนวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1)จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ห้ามมิให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการเพื อขยายวงเงินสําหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์ดัง
กล่าวที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่าง
ประเทศจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด
(3) ในกรณีที มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที มีผู้รับผิดชอบการบริหาร
จัดการกองทุนดังกล่าวเป็นบุคคลที มีความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนรวมตามประกาศที สํานักงาน
ก.ล.ต. กําหนด และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื นใดจากกองทุนรวมฟีดเดอร์หรือผู้ถือหน่วยลงทุนใน
ลักษณะที ซ้ําซ้อนกับกองทุนรวมหรือกองทุนต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบเกี ยวกับความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความจําเป็นในการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนั น ภายใน 30 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(4) ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดัง
กล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที อัตราส่วนการลงทุนเป็นไปตามที กําหนด

2. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) หากบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้
ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ห้ามมิให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนเพิ มเติมใน
ทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด และให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าว
จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการ
โดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท
จัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 
2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัท
จัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ
ก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยประกาศในหนังสือพิมพ์
รายวัน 1 ฉบับ รวมทั งปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทุกแห่ง
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) (จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
เรียบร้อยแล้ว) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูก
ต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน พร้อมหลัก
ฐานตามข้อ 5.2.7 ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ
เงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะ
ผู้ถือหน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสารสําคัญของกองทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี เข้า
กองทุนเปิดนี ตามเงื อนไข วัน เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือ
คําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยลงวันที ตามวันที ที ซื อแต่ไม่เกินวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อต้องขีดคร่อม
เฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ โดยบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีที บริษัท
จัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 บัญชีประเภทออมทรัพย์ของ ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
และบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
หลังจากที บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้
รับหลักฐานการรับชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อหน่วยลงทุนจะ
สมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้เรียกเก็บเงินตาม เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั ง
จ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชี
กองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น ที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็นผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม
นอกจากนี บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได ้(ถ้ามี) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามวิธีการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตข้อ 6.2.2.7 

5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อ
หลังจากที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อ
โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที สั งซื อในวันเดียวกัน และมีมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือไม่เพียงพอต่อ
การจัดสรร บริษัทจะจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยทุกรายเป็นมูลค่าขั นต่ํารายละ 2,000บาท (สองพันบาทถ้วน) บาท(จํานวนเงินดัง
กล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว) ก่อนในลําดับแรก โดยส่วนที เหลือจะจัดสรรให้ตามสัดส่วนมูลค่า
ที สั งซื อหักด้วยมูลค่าขั นตํ่าที ได้ทําการจัดสรรให้แล้ว หากมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือมีไม่เพียงพอที จะจัดสรรให้กับผู้
ถือหน่วยทุกรายตามมูลค่าขั นต่ําที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะทําการจัดสรรมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือที มีอยู่ทั งหมด
ตามสัดส่วนมูลค่าที สั งซื อให้แก่ผู้ถือหน่วย
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่
จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุนเกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อ
ยกเว้นตามข้อ 22(2) (ข.), (ค.), (ง.) และ ข้อ 29(1) แห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที สน.22/2552 เรื องการจัดตั งกองทุนรวมและการเข้าทําสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที  28
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการภายหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจําหน่าย
หน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึงสามสิบห้าราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะยุติการจําหน่ายหน่วยลงทุนและแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสิบห้าวันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน และคืน
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ภายในหนึ งเดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานั นได้อันเนื องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปี นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลานั นให้ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุน
ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วตามวรรคหนึ ง ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วย ลงทุนเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ดําเนินการเป็นประการอื นได้

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ไม่มี

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข). สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ
(ค). สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ)
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

(2) กรณีนิติบุคคล
(ก). สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข). สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(ค). ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง). หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วย ค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุน ดังกล่าวเป็น
ราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และ
การประกาศมูลค่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดําเนินการใน กรณีที 
มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุน ภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.2.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้ว
แต่กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้า
มี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความ
ต่างๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสาร
หรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือวิธี
การอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณา
จัดสรรให้โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการ
จัดสรรตามจํานวนที สั งซื อ

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 ข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้ผู้
ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ลงนามรับรองให้
กับผู้สั งซื อไว้เป็นหลักฐาน

6.2.2.2 ATM 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้อง
ลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบเอทีเอ็มจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์เมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะต้องลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
คําขอใช้บริการ

คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและ
บริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้สั งซื อ หน่วยลงทุนจะไม่
สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคาร
ทางโทรศัพท์นั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.4 ไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัท
จัดการกําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนที ส่งมายังบริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนนั นจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนและบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วย ลงทุนได้โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
นั นได้เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ ทั งนี บริษัทจัดการจะทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนที ได้รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันทําการถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และ
ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.5 INTERNET 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลง
นามในคําขอใชับริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น

6.2.2.6 หักบัญชี
ผู้สนใจสามารถซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตเฉพาะที บริษัทจัดการกําหนด
ได้ที บริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเฉพาะที เปิดให้บริการนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
( 1 ) ในการสั งซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นประจําทุกเดือนในเวลาเดียวกัน ด้วยการให้ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือบัญชี
บัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้เปิดไว้ที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนด้วยจํานวนเงินที เท่ากันในแต่ละงวด
( 2 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการนี สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเพื อขอใช้
บริการ โดยกรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วง
หน้า” ซึ งการให้บริษัทจัดการดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีผลใช้บังคับ และ
ให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนคําสั ง โดยแจ้งไปยังบริษัทจัดการหรือสาขาของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าไว้ตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุในแบบคําขอดังกล่าว
( 3 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื อ บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น และจํานวนเงินที ต้องการสั งซื อซึ งจะ
ต้องไม่ต่ํากว่าครั งละ 1,000 บาท และเพิ มขึ นเป็นจํานวนทวีคูณของ 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินจาก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อและโอนเข้าบัญชีสั งซื อกองทุนเปิดเพื อซื อหน่วยลงทุนทุกเดือน ตามที ผู้สั งซื อ
ได้ระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย ซึ งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ในกรณี
ที วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดบริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในวันทําการ
ถัดไปเพื อซื อหน่วยลงทุนในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น
อนึ งค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที เกี ยวข้องกับการหักบัญชีที เรียกเก็บโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะเป็นภาระ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน
( 4 ) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไข “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน
และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกคําขอยกเลิกการใช้บริการและกรอก “หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
( 5 ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฎอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์
และใช้อ้างอิงได้

6.2.2.7 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบการสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิต
นั น

บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านทางบัตรเครดิตจะยอมรับและผูกพันตามเงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความ
เสี ยงใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ

ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีบัตรเครดิต
เป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุน
ที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.2.8 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.9 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน
เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น ในกรณีที ชําระเงินค่าซื อ
หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงิน ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั ง
จ่าย “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ เพื อเข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์ที บริษัทจัดการเปิด
ไว ้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
หรือ “บัญชีเพื อการสั งซื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน – บลจ. ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จํากัด” เพื อเข้าบัญชีประเภทกระแสราย
วันที บริษัทจัดการเปิดไว้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
หรือ “UOB Asset Management(Thailand)Sub&Red” เพื อเข้าบัญชีกระแสรายวันที บริษัทจัดการเปิดไว้ของธนาคารดังต่อ
ไปนี 
 ธนาคารซิตี แบงก์ เอ็น.เอ สาขากรุงเทพฯ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลังโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อ
หน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิกคําสั งซื อนั น ๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดย
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบลบหนี กับ
บริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 ATM 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากใน
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.3 TELEBANK 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ เรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหัก
เงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 ไปรษณีย์
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในคําสั งซื อหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งให้บริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลง
ทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที ระบุไว้ในคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยชําระเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารหรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ ในกรณีที ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคาร ผู้ถือหน่วยต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.5 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็น
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.6 หักบัญชี
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือ
ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" เท่านั นเพื อซื อหน่วย
ลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหัก
บัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณีใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และ
เงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัท
จัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอม
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.7 บัตรเดรดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชี
บัตรเครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือ
บัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.8 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
เว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
15 วัน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนโดย
ได้พิสูจน์และ/หรือติดตาม เพื อระบุตัวตนของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้วนั นแต่ไม่สามารถระบุได้ ไม่ว่าทางใดทางหนึ งหรือหลาย
ทาง จนเป็นผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคาร
พาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที 
ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และ
เพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อ
พร้อมเงินค่าซื อเต็มจํานวน

ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
จัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระ
ค่าซื อในส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลง
ทะเบียนไปยังที อยู่ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 4 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการ
จัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุนหรือปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีหยุดการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วปรากฏว่าหากขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมจะก่อให้เกิด
ปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าจะไม่สามารถดํารงสัดส่วนตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่
สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน
รวม ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันทําการหยุดการขายหน่วยลงทุน โดยจะติดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

6.2.6.2 กรณีปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการมีสิทธิจะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือกรณีที บริษัทจัดการเกิด
ข้อสงสัยว่าการซื อหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนจะเป็นการฟอกเงิน
(2) กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนรวม หรือก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวม โดยจะ
พิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรือจํานวนเงินของการสั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทุนรวมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบ
ถ้วนชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปต่อไป โดย
หากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อน
เป็นวันทําการถัดไป

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

7.6.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
7.6.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือ
หลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ล่วงหน้าก่อนวันรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 7.7 
ในการขายคืนหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนเป็นจํานวนหน่วยที ต้องการขายคืน ตาม
จํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
นั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 , 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายในห้าวันทําการนับตั งแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน พร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดย
อยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่าง
วันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วย
ลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ
7.6.1.2 ATM 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัทจัดการ
กําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการ
ที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ
อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ยอมรับและ
ผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวม
ถึงการยอมรับความเสี ยงใด ที อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.4 ไปรษณีย์
ยังไม่เปิดให้บริการ
7.6.1.5 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธี
การที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยง
ใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
7.6.1.6 หักบัญชี
ไม่มี
7.6.1.7   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

7.6.1.8 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไป
ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.6.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันรับซื อคืนหน่วยลงทุน
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนในการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีที ได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้
ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์คํานวณราคารับซื อคืน โดย
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.6.3 วันและเวลาที ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทําการในเวลาทําการ โดยจะเปิดรับคําสั งขายคืนตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคาร
พาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น. หากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดได้ ภายในกลุ่มกองทุนเปิดที บริษัทจัดการกําหนด
ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั น การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้
หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง

ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(1) สับเปลี ยนกับกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี
ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมายังกองทุนรวมนี ได้

ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั น โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงกองทุนที สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน พร้อมทั งลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ดังนี 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง (Switch out)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ต้นทาง ตามข้อ 7.6.3 และ 7.7 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง (Switch in) 
(1) ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงที มีการเปิดเสนอขายครั งแรกภายในวันทําการสุดท้ายของ
ช่วงเวลาเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น.
(2) ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลาย
ทาง ตามข้อ 6.2.8 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที 
ได้รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคา
ขายและราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือ
หน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการ
รับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนทั งจํานวน จากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด
ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที จะสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดต้นทางที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับ
เปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน
(4) ในกรณีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นข้อจํากัดจํานวนเงินขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางจากบริษัทจัดการ
(5) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกอง
ทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(5.1) กรณีระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดัง
กล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(5.2) กรณีระบุเป็นจํานวนเงิน

กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวัน
ทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียน
กองทุนสําหรับการสับเปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือ ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนด
ราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น
8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินตามวิธี
การดังนี 
1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์อื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วย ตามวิธีการดังต่อไปนี 
(2.1) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
(2.2) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัท
จัดการจะกําหนดต่อไป
หมายเหตุ: ส่วนต่างระหว่างมูลค่า เท่ากับ มูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน หักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
3. กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับผู้
ถือหน่วยแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วย
4. กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
แทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขาย
คืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมได้ในกรณีดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3)บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่เกิน
10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบ เพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ตามข้อ 22.1.2 ในส่วนข้อผูกพัน

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุด
รับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบ
ถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั น ให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั ง
ซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

11.3 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามข้อ 16.4.2 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อน
หลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดย
พลัน

11.4 ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการ
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
สําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วัน
ทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

กลุ่มกิจการ บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนฟื นฟู กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร
แห่งประเทศไทย

กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ น
ในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที สอง (Asian Bond
Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting
of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)

กองทุน AI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)

กองทุน buy & hold กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จนครบ
กําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม

กองทุน CIS
ต่างประเทศ

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะ
จัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน
infra กองทุน private equity ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน ETF ต่างประเทศ กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน infra รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง
ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้าง
พื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

กองทุน LTF กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

กองทุน property กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

กองทุน UI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited
Investor Mutual Fund)

การลดความเสี ยง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลด
ความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ โครงการจัดการกองทุนรวม

เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

เงินฝากอิสลาม ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบเคียงได้กับ
เงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่
สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ เวลาใด ๆ

ดัชนีกลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์

ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

ตราสารภาครัฐไทย ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้
มีภาระผูกพัน

ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้คํ้าประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

ตราสาร Basel III ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแลสถาบันการเงิน
ของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)

ตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและผู้
เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการ
จัดการซื อขายเป็นประการอื น และผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนั น

ธปท. ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธพ. ธนาคารพาณิชย์

บค. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

บง. บริษัทเงินทุน

บล. บริษัทหลักทรัพย์

บลจ. บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทจดทะเบียน บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ใน SET

บริษัทย่อย บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

บริษัทใหญ่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

แบบ filing แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที  6)

ผู้มีภาระผูกพัน ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คํ้าประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วย
ลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้างมาก มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของ
จํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

ศูนย์ซื อขาย
derivatives

ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

หน่วย CIS หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวม
เพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุน
ส่วนบุคคล

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

หน่วย infra หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื น
ฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

หน่วย property หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

หุ้นกู้ระยะสั น หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

B/E ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

benchmark ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

CIS operator บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

concentration limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

CRA สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที  5

credit derivatives derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี  (credit
event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

credit event เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

credit rating อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

currency risk ความเสี ยงด้าน FX

delta อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญากับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

derivatives สัญญาซื อขายล่วงหน้า

derivatives on 
organized exchange

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

discount rate อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

DW ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

foreign REIT กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

FX อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

GMS ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน
(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

group limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

guarantor rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้คํ้าประกัน

international scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

investment grade credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

IOSCO International Organization of Securities Commissions

IPO การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial Public
Offering)

issue rating อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

market price มูลค่าตามราคาตลาด

MF กองทุนรวม (Mutual Fund)

MMF กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

national scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

NAV มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

net exposure มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Nonretail MF กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ งอยู่ภาย
ใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

notional amount มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

obligation ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

options สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3
แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

OTC derivatives derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

P/N ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

portfolio duration อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

product limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

PVD กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

regulated market ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี

ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

repo ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

retail MF กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

reverse repo ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

SBL ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

securities lending ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

share warrants ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

single entity limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

SIP Specific Investment Products

SN ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

sovereign rating อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

TBMA สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

TSFC บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

TSR ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription
Right)

underlying สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

WFE World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  UOB Smart DividendFocused Equity Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UOBSDF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยกองทุนจะเน้นลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ งบริษัทดังกล่าวมีประวัติการจ่ายเงินปันผลที 
สม่ําเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
หลัก

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ไม่ลงทุน

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
กองทุนจะนําเงินลงทุนที ระดมได้ไปเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที มี
ประวัติการจ่ายเงินปันผลที สมํ่าเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต โดยผู้จัดการ
กองทุนจะพิจารณาหลักทรัพย์ที จะลงทุนให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจของประเทศและแนวโน้มการลงทุนของบริษัทเป็นหลัก
ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักโดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ดังนี 
1. ประวัติการจ่ายเงินปันผลในอดีต
2. ผลประกอบการในปัจจุบันและในอนาคต
3. แนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาถึงการลงทุนที มีความมั นคง และ/หรือ มีความผันผวนตํ่า รวมถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ประกอบด้วย ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และกองทุนจะลงทุนโดยมี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือ
เท่ากับ 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยเงินทุนส่วนที เหลือจะนําไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี 
กึ งทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานประกาศกําหนด ทั งนี ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทที ลงทุนไตรมาสละ 1
ครั ง โดยผู้จัดการกองทุนจะนําเสนอผลการพิจารณาให้แก่คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) อย่างไรก็ตาม
หากมีปัจจัยหรือเหตการณ์ที ผู้จัดการกองทุนมีความเห็นว่าอาจเปลี ยนแปลงผลการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้
ออกตราสารอย่างมีนัยสําคัญก่อนรอบการพิจารณา ผู้จัดการกองทุนจะปรับเปลี ยนการลงทุนในหุ้นดังกล่าวให้เหมาะสม และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ข้างต้น

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี 
รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว ซึ งหลักทรัพยหรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) ตราสารหนี ที มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured
Notes) สัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถึงตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non –
investment grade) และตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ทั งนี กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื น บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่างตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าว

ส่วนที  1 : ตราสาร TS (transferable securities) 
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นตามที กําหนดในประกาศ
ทน.87/2558 ภาคผนวก 3 ซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับ
โอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอซึ ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํา
มาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้อง
อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1. 
2.1 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับ
อาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
1.1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.1 
1.2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.2.2 จดทะเบียนซื อขายใน SET 

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) ธนาคารออมสิน
(3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(4) ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(7) ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
(8) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(9) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(10) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (9)

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทย
2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที 
ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือ ที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการ การคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ มากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญา ซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจ หรือ
ดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและ
เป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการ โดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้
เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวันมากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม ตามที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ งบาง
อัตราส่วนการลงทุนหรือทั งหมดจะไม่เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกําหนดไว้ สําหรับอัตราส่วนการลงทุนที เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กรณีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลง
อัตราส่วนการลงทุนนั น บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย รายละเอียดอัตราส่วนการลงทุนมี
ดังต่อไปนี 

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2
หน่วย CIS ตามที ระบุใน ข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

4.3 เสนอขายในประเทศไทย

4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วันที 
ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 

5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออก
ตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการ
เป็นหลักทรัพย์ซื อขายใน SET)

5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ซึ งหุ้น
ของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่ระหว่างดําเนินการ
แก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขายใน SET)

5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 5.1

5.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.4.1 ตราสาร Basel III 
5.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 
5.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
5.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่
วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9
5.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
5.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

5.5 DW ที มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade

5.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment
grade
5.6.1 reverse repo

5.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียน
ซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET 
5.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่
กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

 5.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.2 ที จด
ทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวม
ถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 หน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมีลักษณะ
ตาม 5.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)**

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุก
บริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือ
การเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงินกับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

** หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที 3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)***

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ
ตั วสัญญาใช้เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวม
ถึงสาขาในต่างประเทศของ นิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้
ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั ง
ขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุน ได้รับโอนกรรมสิทธิ มา
จากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities
lending)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี เว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี ย
ตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับMF ที อายุคงเหลือ ≤ 6
เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยน
มือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้อง
ในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุน สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนในตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน เงิน
ฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุ
กองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุน
ใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้องกับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 หน่วย infra หรือหน่วย property ไม่เกิน 20%

4 Reverse repo ไม่เกิน 25%

5 Securities lending ไม่เกิน 25%

6 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่
สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี 
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1 มีลักษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้อ 5 ในส่วนที 
1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา (single entity limit)

6.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment
grade หรือไม่มี credit rating

รวมกัน
ไม่เกิน 15%

*** สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บริษัทจัดการรายเดียวกันต้องมี
จํานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั งหมด
ของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน ตราสาร Basel III และศุ
กูก ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐ
ไทย หรือ ตราสารหนี ภาครัฐ
ต่างประเทศ)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)1

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะ
เวลาบัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออก
ใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงิน
ล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สิน
ทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั น
จะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการทั วไป และในกรณีที ผู้ออก
ตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออก
และเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ใน
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออก
ใหม่และม ีcredit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1.
– 9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

4 หน่วย infra ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที ออก
หน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

 5 หน่วย property ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1)  มีขนาดเล็ก

(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

1 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการ
เงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับ
สากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted
Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น
2 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงาน
ไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่าระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่ วันที เกิด
กรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
ที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถ
แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการ
ต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือ
หน่วยของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 

1. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งก่อนวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1)จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ห้ามมิให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการเพื อขยายวงเงินสําหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์ดัง
กล่าวที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่าง
ประเทศจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด
(3) ในกรณีที มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที มีผู้รับผิดชอบการบริหาร
จัดการกองทุนดังกล่าวเป็นบุคคลที มีความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนรวมตามประกาศที สํานักงาน
ก.ล.ต. กําหนด และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื นใดจากกองทุนรวมฟีดเดอร์หรือผู้ถือหน่วยลงทุนใน
ลักษณะที ซ้ําซ้อนกับกองทุนรวมหรือกองทุนต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบเกี ยวกับความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความจําเป็นในการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนั น ภายใน 30 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(4) ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดัง
กล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที อัตราส่วนการลงทุนเป็นไปตามที กําหนด

2. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) หากบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้
ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ห้ามมิให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนเพิ มเติมใน
ทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด และให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าว
จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการ
โดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท
จัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 
2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัท
จัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ
ก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยประกาศในหนังสือพิมพ์
รายวัน 1 ฉบับ รวมทั งปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทุกแห่ง
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) (จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
เรียบร้อยแล้ว) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูก
ต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน พร้อมหลัก
ฐานตามข้อ 5.2.7 ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ
เงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะ
ผู้ถือหน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสารสําคัญของกองทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี เข้า
กองทุนเปิดนี ตามเงื อนไข วัน เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือ
คําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยลงวันที ตามวันที ที ซื อแต่ไม่เกินวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อต้องขีดคร่อม
เฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ โดยบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีที บริษัท
จัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 บัญชีประเภทออมทรัพย์ของ ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
และบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
หลังจากที บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้
รับหลักฐานการรับชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อหน่วยลงทุนจะ
สมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้เรียกเก็บเงินตาม เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั ง
จ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชี
กองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น ที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็นผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม
นอกจากนี บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได ้(ถ้ามี) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามวิธีการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตข้อ 6.2.2.7 

5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อ
หลังจากที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อ
โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที สั งซื อในวันเดียวกัน และมีมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือไม่เพียงพอต่อ
การจัดสรร บริษัทจะจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยทุกรายเป็นมูลค่าขั นต่ํารายละ 2,000บาท (สองพันบาทถ้วน) บาท(จํานวนเงินดัง
กล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว) ก่อนในลําดับแรก โดยส่วนที เหลือจะจัดสรรให้ตามสัดส่วนมูลค่า
ที สั งซื อหักด้วยมูลค่าขั นตํ่าที ได้ทําการจัดสรรให้แล้ว หากมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือมีไม่เพียงพอที จะจัดสรรให้กับผู้
ถือหน่วยทุกรายตามมูลค่าขั นต่ําที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะทําการจัดสรรมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือที มีอยู่ทั งหมด
ตามสัดส่วนมูลค่าที สั งซื อให้แก่ผู้ถือหน่วย
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่
จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุนเกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อ
ยกเว้นตามข้อ 22(2) (ข.), (ค.), (ง.) และ ข้อ 29(1) แห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที สน.22/2552 เรื องการจัดตั งกองทุนรวมและการเข้าทําสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที  28
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการภายหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจําหน่าย
หน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึงสามสิบห้าราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะยุติการจําหน่ายหน่วยลงทุนและแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสิบห้าวันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน และคืน
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ภายในหนึ งเดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานั นได้อันเนื องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปี นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลานั นให้ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุน
ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วตามวรรคหนึ ง ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วย ลงทุนเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ดําเนินการเป็นประการอื นได้

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ไม่มี

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข). สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ
(ค). สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ)
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

(2) กรณีนิติบุคคล
(ก). สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข). สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(ค). ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง). หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วย ค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุน ดังกล่าวเป็น
ราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และ
การประกาศมูลค่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดําเนินการใน กรณีที 
มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุน ภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.2.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้ว
แต่กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้า
มี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความ
ต่างๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสาร
หรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือวิธี
การอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณา
จัดสรรให้โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการ
จัดสรรตามจํานวนที สั งซื อ

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 ข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้ผู้
ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ลงนามรับรองให้
กับผู้สั งซื อไว้เป็นหลักฐาน

6.2.2.2 ATM 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้อง
ลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบเอทีเอ็มจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์เมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะต้องลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
คําขอใช้บริการ

คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและ
บริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้สั งซื อ หน่วยลงทุนจะไม่
สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคาร
ทางโทรศัพท์นั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.4 ไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัท
จัดการกําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนที ส่งมายังบริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนนั นจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนและบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วย ลงทุนได้โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
นั นได้เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ ทั งนี บริษัทจัดการจะทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนที ได้รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันทําการถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และ
ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.5 INTERNET 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลง
นามในคําขอใชับริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น

6.2.2.6 หักบัญชี
ผู้สนใจสามารถซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตเฉพาะที บริษัทจัดการกําหนด
ได้ที บริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเฉพาะที เปิดให้บริการนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
( 1 ) ในการสั งซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นประจําทุกเดือนในเวลาเดียวกัน ด้วยการให้ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือบัญชี
บัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้เปิดไว้ที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนด้วยจํานวนเงินที เท่ากันในแต่ละงวด
( 2 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการนี สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเพื อขอใช้
บริการ โดยกรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วง
หน้า” ซึ งการให้บริษัทจัดการดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีผลใช้บังคับ และ
ให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนคําสั ง โดยแจ้งไปยังบริษัทจัดการหรือสาขาของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าไว้ตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุในแบบคําขอดังกล่าว
( 3 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื อ บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น และจํานวนเงินที ต้องการสั งซื อซึ งจะ
ต้องไม่ต่ํากว่าครั งละ 1,000 บาท และเพิ มขึ นเป็นจํานวนทวีคูณของ 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินจาก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อและโอนเข้าบัญชีสั งซื อกองทุนเปิดเพื อซื อหน่วยลงทุนทุกเดือน ตามที ผู้สั งซื อ
ได้ระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย ซึ งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ในกรณี
ที วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดบริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในวันทําการ
ถัดไปเพื อซื อหน่วยลงทุนในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น
อนึ งค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที เกี ยวข้องกับการหักบัญชีที เรียกเก็บโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะเป็นภาระ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน
( 4 ) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไข “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน
และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกคําขอยกเลิกการใช้บริการและกรอก “หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
( 5 ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฎอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์
และใช้อ้างอิงได้

6.2.2.7 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบการสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิต
นั น

บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านทางบัตรเครดิตจะยอมรับและผูกพันตามเงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความ
เสี ยงใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ

ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีบัตรเครดิต
เป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุน
ที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.2.8 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.9 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน
เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น ในกรณีที ชําระเงินค่าซื อ
หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงิน ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั ง
จ่าย “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ เพื อเข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์ที บริษัทจัดการเปิด
ไว ้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
หรือ “บัญชีเพื อการสั งซื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน – บลจ. ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จํากัด” เพื อเข้าบัญชีประเภทกระแสราย
วันที บริษัทจัดการเปิดไว้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
หรือ “UOB Asset Management(Thailand)Sub&Red” เพื อเข้าบัญชีกระแสรายวันที บริษัทจัดการเปิดไว้ของธนาคารดังต่อ
ไปนี 
 ธนาคารซิตี แบงก์ เอ็น.เอ สาขากรุงเทพฯ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลังโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อ
หน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิกคําสั งซื อนั น ๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดย
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบลบหนี กับ
บริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 ATM 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากใน
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.3 TELEBANK 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ เรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหัก
เงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 ไปรษณีย์
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในคําสั งซื อหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งให้บริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลง
ทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที ระบุไว้ในคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยชําระเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารหรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ ในกรณีที ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคาร ผู้ถือหน่วยต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.5 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็น
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.6 หักบัญชี
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือ
ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" เท่านั นเพื อซื อหน่วย
ลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหัก
บัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณีใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และ
เงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัท
จัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอม
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.7 บัตรเดรดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชี
บัตรเครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือ
บัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.8 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
เว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
15 วัน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนโดย
ได้พิสูจน์และ/หรือติดตาม เพื อระบุตัวตนของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้วนั นแต่ไม่สามารถระบุได้ ไม่ว่าทางใดทางหนึ งหรือหลาย
ทาง จนเป็นผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคาร
พาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที 
ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และ
เพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อ
พร้อมเงินค่าซื อเต็มจํานวน

ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
จัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระ
ค่าซื อในส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลง
ทะเบียนไปยังที อยู่ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 4 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการ
จัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุนหรือปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีหยุดการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วปรากฏว่าหากขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมจะก่อให้เกิด
ปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าจะไม่สามารถดํารงสัดส่วนตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่
สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน
รวม ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันทําการหยุดการขายหน่วยลงทุน โดยจะติดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

6.2.6.2 กรณีปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการมีสิทธิจะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือกรณีที บริษัทจัดการเกิด
ข้อสงสัยว่าการซื อหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนจะเป็นการฟอกเงิน
(2) กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนรวม หรือก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวม โดยจะ
พิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรือจํานวนเงินของการสั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทุนรวมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบ
ถ้วนชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปต่อไป โดย
หากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อน
เป็นวันทําการถัดไป

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

7.6.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
7.6.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือ
หลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ล่วงหน้าก่อนวันรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 7.7 
ในการขายคืนหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนเป็นจํานวนหน่วยที ต้องการขายคืน ตาม
จํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
นั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 , 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายในห้าวันทําการนับตั งแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน พร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดย
อยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่าง
วันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วย
ลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ
7.6.1.2 ATM 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัทจัดการ
กําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการ
ที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ
อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ยอมรับและ
ผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวม
ถึงการยอมรับความเสี ยงใด ที อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.4 ไปรษณีย์
ยังไม่เปิดให้บริการ
7.6.1.5 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธี
การที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยง
ใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
7.6.1.6 หักบัญชี
ไม่มี
7.6.1.7   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

7.6.1.8 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไป
ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.6.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันรับซื อคืนหน่วยลงทุน
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนในการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีที ได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้
ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์คํานวณราคารับซื อคืน โดย
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.6.3 วันและเวลาที ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทําการในเวลาทําการ โดยจะเปิดรับคําสั งขายคืนตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคาร
พาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น. หากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดได้ ภายในกลุ่มกองทุนเปิดที บริษัทจัดการกําหนด
ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั น การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้
หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง

ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(1) สับเปลี ยนกับกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี
ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมายังกองทุนรวมนี ได้

ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั น โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงกองทุนที สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน พร้อมทั งลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ดังนี 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง (Switch out)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ต้นทาง ตามข้อ 7.6.3 และ 7.7 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง (Switch in) 
(1) ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงที มีการเปิดเสนอขายครั งแรกภายในวันทําการสุดท้ายของ
ช่วงเวลาเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น.
(2) ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลาย
ทาง ตามข้อ 6.2.8 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที 
ได้รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคา
ขายและราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือ
หน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการ
รับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนทั งจํานวน จากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด
ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที จะสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดต้นทางที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับ
เปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน
(4) ในกรณีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นข้อจํากัดจํานวนเงินขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางจากบริษัทจัดการ
(5) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกอง
ทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(5.1) กรณีระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดัง
กล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(5.2) กรณีระบุเป็นจํานวนเงิน

กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวัน
ทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียน
กองทุนสําหรับการสับเปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือ ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนด
ราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น
8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินตามวิธี
การดังนี 
1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์อื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วย ตามวิธีการดังต่อไปนี 
(2.1) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
(2.2) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัท
จัดการจะกําหนดต่อไป
หมายเหตุ: ส่วนต่างระหว่างมูลค่า เท่ากับ มูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน หักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
3. กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับผู้
ถือหน่วยแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วย
4. กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
แทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขาย
คืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมได้ในกรณีดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3)บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่เกิน
10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบ เพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ตามข้อ 22.1.2 ในส่วนข้อผูกพัน

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุด
รับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบ
ถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั น ให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั ง
ซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

11.3 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามข้อ 16.4.2 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อน
หลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดย
พลัน

11.4 ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการ
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
สําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วัน
ทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

กลุ่มกิจการ บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนฟื นฟู กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร
แห่งประเทศไทย

กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ น
ในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที สอง (Asian Bond
Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting
of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)

กองทุน AI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)

กองทุน buy & hold กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จนครบ
กําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม

กองทุน CIS
ต่างประเทศ

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะ
จัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน
infra กองทุน private equity ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน ETF ต่างประเทศ กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน infra รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง
ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้าง
พื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

กองทุน LTF กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

กองทุน property กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

กองทุน UI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited
Investor Mutual Fund)

การลดความเสี ยง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลด
ความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ โครงการจัดการกองทุนรวม

เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

เงินฝากอิสลาม ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบเคียงได้กับ
เงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่
สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ เวลาใด ๆ

ดัชนีกลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์

ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

ตราสารภาครัฐไทย ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้
มีภาระผูกพัน

ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้คํ้าประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

ตราสาร Basel III ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแลสถาบันการเงิน
ของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)

ตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและผู้
เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการ
จัดการซื อขายเป็นประการอื น และผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนั น

ธปท. ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธพ. ธนาคารพาณิชย์

บค. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

บง. บริษัทเงินทุน

บล. บริษัทหลักทรัพย์

บลจ. บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทจดทะเบียน บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ใน SET

บริษัทย่อย บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

บริษัทใหญ่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

แบบ filing แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที  6)

ผู้มีภาระผูกพัน ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คํ้าประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วย
ลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้างมาก มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของ
จํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

ศูนย์ซื อขาย
derivatives

ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

หน่วย CIS หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวม
เพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุน
ส่วนบุคคล

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

หน่วย infra หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื น
ฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

หน่วย property หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

หุ้นกู้ระยะสั น หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

B/E ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

benchmark ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

CIS operator บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

concentration limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

CRA สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที  5

credit derivatives derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี  (credit
event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

credit event เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

credit rating อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

currency risk ความเสี ยงด้าน FX

delta อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญากับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

derivatives สัญญาซื อขายล่วงหน้า

derivatives on 
organized exchange

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

discount rate อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

DW ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

foreign REIT กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

FX อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

GMS ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน
(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

group limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

guarantor rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้คํ้าประกัน

international scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

investment grade credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

IOSCO International Organization of Securities Commissions

IPO การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial Public
Offering)

issue rating อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

market price มูลค่าตามราคาตลาด

MF กองทุนรวม (Mutual Fund)

MMF กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

national scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

NAV มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

net exposure มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Nonretail MF กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ งอยู่ภาย
ใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

notional amount มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

obligation ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

options สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3
แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

OTC derivatives derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

P/N ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

portfolio duration อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

product limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

PVD กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

regulated market ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี

ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

repo ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

retail MF กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

reverse repo ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

SBL ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

securities lending ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

share warrants ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

single entity limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

SIP Specific Investment Products

SN ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

sovereign rating อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

TBMA สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

TSFC บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

TSR ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription
Right)

underlying สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

WFE World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  UOB Smart DividendFocused Equity Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UOBSDF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยกองทุนจะเน้นลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ งบริษัทดังกล่าวมีประวัติการจ่ายเงินปันผลที 
สม่ําเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
หลัก

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ไม่ลงทุน

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
กองทุนจะนําเงินลงทุนที ระดมได้ไปเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที มี
ประวัติการจ่ายเงินปันผลที สมํ่าเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต โดยผู้จัดการ
กองทุนจะพิจารณาหลักทรัพย์ที จะลงทุนให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจของประเทศและแนวโน้มการลงทุนของบริษัทเป็นหลัก
ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักโดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ดังนี 
1. ประวัติการจ่ายเงินปันผลในอดีต
2. ผลประกอบการในปัจจุบันและในอนาคต
3. แนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาถึงการลงทุนที มีความมั นคง และ/หรือ มีความผันผวนตํ่า รวมถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ประกอบด้วย ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และกองทุนจะลงทุนโดยมี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือ
เท่ากับ 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยเงินทุนส่วนที เหลือจะนําไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี 
กึ งทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานประกาศกําหนด ทั งนี ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทที ลงทุนไตรมาสละ 1
ครั ง โดยผู้จัดการกองทุนจะนําเสนอผลการพิจารณาให้แก่คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) อย่างไรก็ตาม
หากมีปัจจัยหรือเหตการณ์ที ผู้จัดการกองทุนมีความเห็นว่าอาจเปลี ยนแปลงผลการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้
ออกตราสารอย่างมีนัยสําคัญก่อนรอบการพิจารณา ผู้จัดการกองทุนจะปรับเปลี ยนการลงทุนในหุ้นดังกล่าวให้เหมาะสม และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ข้างต้น

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี 
รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว ซึ งหลักทรัพยหรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) ตราสารหนี ที มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured
Notes) สัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถึงตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non –
investment grade) และตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ทั งนี กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื น บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่างตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าว

ส่วนที  1 : ตราสาร TS (transferable securities) 
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นตามที กําหนดในประกาศ
ทน.87/2558 ภาคผนวก 3 ซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับ
โอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอซึ ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํา
มาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้อง
อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1. 
2.1 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับ
อาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
1.1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.1 
1.2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.2.2 จดทะเบียนซื อขายใน SET 

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) ธนาคารออมสิน
(3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(4) ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(7) ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
(8) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(9) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(10) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (9)

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทย
2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที 
ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือ ที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการ การคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ มากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญา ซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจ หรือ
ดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและ
เป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการ โดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้
เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวันมากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม ตามที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ งบาง
อัตราส่วนการลงทุนหรือทั งหมดจะไม่เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกําหนดไว้ สําหรับอัตราส่วนการลงทุนที เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กรณีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลง
อัตราส่วนการลงทุนนั น บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย รายละเอียดอัตราส่วนการลงทุนมี
ดังต่อไปนี 

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2
หน่วย CIS ตามที ระบุใน ข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

4.3 เสนอขายในประเทศไทย

4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วันที 
ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 

5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออก
ตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการ
เป็นหลักทรัพย์ซื อขายใน SET)

5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ซึ งหุ้น
ของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่ระหว่างดําเนินการ
แก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขายใน SET)

5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 5.1

5.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.4.1 ตราสาร Basel III 
5.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 
5.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
5.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่
วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9
5.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
5.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

5.5 DW ที มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade

5.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment
grade
5.6.1 reverse repo

5.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียน
ซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET 
5.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่
กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

 5.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.2 ที จด
ทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวม
ถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 หน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมีลักษณะ
ตาม 5.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)**

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุก
บริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือ
การเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงินกับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

** หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที 3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)***

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ
ตั วสัญญาใช้เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวม
ถึงสาขาในต่างประเทศของ นิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้
ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั ง
ขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุน ได้รับโอนกรรมสิทธิ มา
จากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities
lending)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี เว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี ย
ตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับMF ที อายุคงเหลือ ≤ 6
เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยน
มือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้อง
ในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุน สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนในตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน เงิน
ฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุ
กองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุน
ใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้องกับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 หน่วย infra หรือหน่วย property ไม่เกิน 20%

4 Reverse repo ไม่เกิน 25%

5 Securities lending ไม่เกิน 25%

6 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่
สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี 
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1 มีลักษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้อ 5 ในส่วนที 
1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา (single entity limit)

6.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment
grade หรือไม่มี credit rating

รวมกัน
ไม่เกิน 15%

*** สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บริษัทจัดการรายเดียวกันต้องมี
จํานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั งหมด
ของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน ตราสาร Basel III และศุ
กูก ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐ
ไทย หรือ ตราสารหนี ภาครัฐ
ต่างประเทศ)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)1

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะ
เวลาบัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออก
ใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงิน
ล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สิน
ทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั น
จะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการทั วไป และในกรณีที ผู้ออก
ตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออก
และเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ใน
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออก
ใหม่และม ีcredit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1.
– 9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

4 หน่วย infra ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที ออก
หน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

 5 หน่วย property ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1)  มีขนาดเล็ก

(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

1 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการ
เงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับ
สากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted
Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น
2 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงาน
ไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่าระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่ วันที เกิด
กรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
ที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถ
แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการ
ต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือ
หน่วยของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 

1. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งก่อนวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1)จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ห้ามมิให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการเพื อขยายวงเงินสําหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์ดัง
กล่าวที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่าง
ประเทศจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด
(3) ในกรณีที มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที มีผู้รับผิดชอบการบริหาร
จัดการกองทุนดังกล่าวเป็นบุคคลที มีความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนรวมตามประกาศที สํานักงาน
ก.ล.ต. กําหนด และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื นใดจากกองทุนรวมฟีดเดอร์หรือผู้ถือหน่วยลงทุนใน
ลักษณะที ซ้ําซ้อนกับกองทุนรวมหรือกองทุนต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบเกี ยวกับความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความจําเป็นในการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนั น ภายใน 30 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(4) ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดัง
กล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที อัตราส่วนการลงทุนเป็นไปตามที กําหนด

2. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) หากบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้
ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ห้ามมิให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนเพิ มเติมใน
ทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด และให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าว
จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการ
โดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท
จัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 
2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัท
จัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ
ก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยประกาศในหนังสือพิมพ์
รายวัน 1 ฉบับ รวมทั งปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทุกแห่ง
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) (จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
เรียบร้อยแล้ว) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูก
ต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน พร้อมหลัก
ฐานตามข้อ 5.2.7 ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ
เงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะ
ผู้ถือหน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสารสําคัญของกองทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี เข้า
กองทุนเปิดนี ตามเงื อนไข วัน เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือ
คําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยลงวันที ตามวันที ที ซื อแต่ไม่เกินวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อต้องขีดคร่อม
เฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ โดยบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีที บริษัท
จัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 บัญชีประเภทออมทรัพย์ของ ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
และบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
หลังจากที บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้
รับหลักฐานการรับชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อหน่วยลงทุนจะ
สมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้เรียกเก็บเงินตาม เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั ง
จ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชี
กองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น ที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็นผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม
นอกจากนี บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได ้(ถ้ามี) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามวิธีการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตข้อ 6.2.2.7 

5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อ
หลังจากที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อ
โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที สั งซื อในวันเดียวกัน และมีมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือไม่เพียงพอต่อ
การจัดสรร บริษัทจะจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยทุกรายเป็นมูลค่าขั นต่ํารายละ 2,000บาท (สองพันบาทถ้วน) บาท(จํานวนเงินดัง
กล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว) ก่อนในลําดับแรก โดยส่วนที เหลือจะจัดสรรให้ตามสัดส่วนมูลค่า
ที สั งซื อหักด้วยมูลค่าขั นตํ่าที ได้ทําการจัดสรรให้แล้ว หากมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือมีไม่เพียงพอที จะจัดสรรให้กับผู้
ถือหน่วยทุกรายตามมูลค่าขั นต่ําที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะทําการจัดสรรมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือที มีอยู่ทั งหมด
ตามสัดส่วนมูลค่าที สั งซื อให้แก่ผู้ถือหน่วย
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่
จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุนเกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อ
ยกเว้นตามข้อ 22(2) (ข.), (ค.), (ง.) และ ข้อ 29(1) แห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที สน.22/2552 เรื องการจัดตั งกองทุนรวมและการเข้าทําสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที  28
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการภายหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจําหน่าย
หน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึงสามสิบห้าราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะยุติการจําหน่ายหน่วยลงทุนและแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสิบห้าวันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน และคืน
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ภายในหนึ งเดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานั นได้อันเนื องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปี นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลานั นให้ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุน
ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วตามวรรคหนึ ง ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วย ลงทุนเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ดําเนินการเป็นประการอื นได้

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ไม่มี

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข). สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ
(ค). สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ)
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

(2) กรณีนิติบุคคล
(ก). สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข). สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(ค). ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง). หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วย ค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุน ดังกล่าวเป็น
ราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และ
การประกาศมูลค่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดําเนินการใน กรณีที 
มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุน ภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.2.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้ว
แต่กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้า
มี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความ
ต่างๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสาร
หรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือวิธี
การอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณา
จัดสรรให้โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการ
จัดสรรตามจํานวนที สั งซื อ

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 ข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้ผู้
ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ลงนามรับรองให้
กับผู้สั งซื อไว้เป็นหลักฐาน

6.2.2.2 ATM 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้อง
ลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบเอทีเอ็มจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์เมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะต้องลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
คําขอใช้บริการ

คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและ
บริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้สั งซื อ หน่วยลงทุนจะไม่
สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคาร
ทางโทรศัพท์นั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.4 ไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัท
จัดการกําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนที ส่งมายังบริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนนั นจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนและบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วย ลงทุนได้โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
นั นได้เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ ทั งนี บริษัทจัดการจะทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนที ได้รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันทําการถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และ
ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.5 INTERNET 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลง
นามในคําขอใชับริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น

6.2.2.6 หักบัญชี
ผู้สนใจสามารถซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตเฉพาะที บริษัทจัดการกําหนด
ได้ที บริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเฉพาะที เปิดให้บริการนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
( 1 ) ในการสั งซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นประจําทุกเดือนในเวลาเดียวกัน ด้วยการให้ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือบัญชี
บัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้เปิดไว้ที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนด้วยจํานวนเงินที เท่ากันในแต่ละงวด
( 2 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการนี สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเพื อขอใช้
บริการ โดยกรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วง
หน้า” ซึ งการให้บริษัทจัดการดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีผลใช้บังคับ และ
ให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนคําสั ง โดยแจ้งไปยังบริษัทจัดการหรือสาขาของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าไว้ตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุในแบบคําขอดังกล่าว
( 3 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื อ บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น และจํานวนเงินที ต้องการสั งซื อซึ งจะ
ต้องไม่ต่ํากว่าครั งละ 1,000 บาท และเพิ มขึ นเป็นจํานวนทวีคูณของ 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินจาก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อและโอนเข้าบัญชีสั งซื อกองทุนเปิดเพื อซื อหน่วยลงทุนทุกเดือน ตามที ผู้สั งซื อ
ได้ระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย ซึ งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ในกรณี
ที วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดบริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในวันทําการ
ถัดไปเพื อซื อหน่วยลงทุนในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น
อนึ งค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที เกี ยวข้องกับการหักบัญชีที เรียกเก็บโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะเป็นภาระ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน
( 4 ) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไข “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน
และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกคําขอยกเลิกการใช้บริการและกรอก “หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
( 5 ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฎอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์
และใช้อ้างอิงได้

6.2.2.7 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบการสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิต
นั น

บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านทางบัตรเครดิตจะยอมรับและผูกพันตามเงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความ
เสี ยงใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ

ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีบัตรเครดิต
เป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุน
ที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.2.8 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.9 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน
เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น ในกรณีที ชําระเงินค่าซื อ
หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงิน ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั ง
จ่าย “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ เพื อเข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์ที บริษัทจัดการเปิด
ไว ้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
หรือ “บัญชีเพื อการสั งซื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน – บลจ. ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จํากัด” เพื อเข้าบัญชีประเภทกระแสราย
วันที บริษัทจัดการเปิดไว้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
หรือ “UOB Asset Management(Thailand)Sub&Red” เพื อเข้าบัญชีกระแสรายวันที บริษัทจัดการเปิดไว้ของธนาคารดังต่อ
ไปนี 
 ธนาคารซิตี แบงก์ เอ็น.เอ สาขากรุงเทพฯ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลังโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อ
หน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิกคําสั งซื อนั น ๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดย
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบลบหนี กับ
บริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 ATM 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากใน
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.3 TELEBANK 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ เรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหัก
เงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 ไปรษณีย์
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในคําสั งซื อหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งให้บริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลง
ทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที ระบุไว้ในคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยชําระเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารหรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ ในกรณีที ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคาร ผู้ถือหน่วยต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.5 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็น
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.6 หักบัญชี
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือ
ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" เท่านั นเพื อซื อหน่วย
ลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหัก
บัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณีใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และ
เงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัท
จัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอม
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.7 บัตรเดรดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชี
บัตรเครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือ
บัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.8 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
เว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
15 วัน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนโดย
ได้พิสูจน์และ/หรือติดตาม เพื อระบุตัวตนของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้วนั นแต่ไม่สามารถระบุได้ ไม่ว่าทางใดทางหนึ งหรือหลาย
ทาง จนเป็นผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคาร
พาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที 
ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และ
เพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อ
พร้อมเงินค่าซื อเต็มจํานวน

ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
จัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระ
ค่าซื อในส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลง
ทะเบียนไปยังที อยู่ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 4 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการ
จัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุนหรือปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีหยุดการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วปรากฏว่าหากขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมจะก่อให้เกิด
ปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าจะไม่สามารถดํารงสัดส่วนตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่
สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน
รวม ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันทําการหยุดการขายหน่วยลงทุน โดยจะติดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

6.2.6.2 กรณีปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการมีสิทธิจะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือกรณีที บริษัทจัดการเกิด
ข้อสงสัยว่าการซื อหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนจะเป็นการฟอกเงิน
(2) กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนรวม หรือก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวม โดยจะ
พิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรือจํานวนเงินของการสั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทุนรวมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบ
ถ้วนชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปต่อไป โดย
หากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อน
เป็นวันทําการถัดไป

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

7.6.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
7.6.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือ
หลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ล่วงหน้าก่อนวันรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 7.7 
ในการขายคืนหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนเป็นจํานวนหน่วยที ต้องการขายคืน ตาม
จํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
นั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 , 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายในห้าวันทําการนับตั งแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน พร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดย
อยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่าง
วันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วย
ลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ
7.6.1.2 ATM 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัทจัดการ
กําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการ
ที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ
อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ยอมรับและ
ผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวม
ถึงการยอมรับความเสี ยงใด ที อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.4 ไปรษณีย์
ยังไม่เปิดให้บริการ
7.6.1.5 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธี
การที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยง
ใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
7.6.1.6 หักบัญชี
ไม่มี
7.6.1.7   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

7.6.1.8 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไป
ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.6.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันรับซื อคืนหน่วยลงทุน
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนในการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีที ได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้
ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์คํานวณราคารับซื อคืน โดย
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.6.3 วันและเวลาที ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทําการในเวลาทําการ โดยจะเปิดรับคําสั งขายคืนตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคาร
พาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น. หากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดได้ ภายในกลุ่มกองทุนเปิดที บริษัทจัดการกําหนด
ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั น การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้
หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง

ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(1) สับเปลี ยนกับกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี
ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมายังกองทุนรวมนี ได้

ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั น โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงกองทุนที สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน พร้อมทั งลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ดังนี 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง (Switch out)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ต้นทาง ตามข้อ 7.6.3 และ 7.7 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง (Switch in) 
(1) ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงที มีการเปิดเสนอขายครั งแรกภายในวันทําการสุดท้ายของ
ช่วงเวลาเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น.
(2) ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลาย
ทาง ตามข้อ 6.2.8 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที 
ได้รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคา
ขายและราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือ
หน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการ
รับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนทั งจํานวน จากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด
ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที จะสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดต้นทางที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับ
เปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน
(4) ในกรณีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นข้อจํากัดจํานวนเงินขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางจากบริษัทจัดการ
(5) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกอง
ทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(5.1) กรณีระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดัง
กล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(5.2) กรณีระบุเป็นจํานวนเงิน

กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวัน
ทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียน
กองทุนสําหรับการสับเปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือ ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนด
ราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น
8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินตามวิธี
การดังนี 
1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์อื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วย ตามวิธีการดังต่อไปนี 
(2.1) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
(2.2) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัท
จัดการจะกําหนดต่อไป
หมายเหตุ: ส่วนต่างระหว่างมูลค่า เท่ากับ มูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน หักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
3. กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับผู้
ถือหน่วยแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วย
4. กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
แทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขาย
คืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมได้ในกรณีดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3)บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่เกิน
10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบ เพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ตามข้อ 22.1.2 ในส่วนข้อผูกพัน

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุด
รับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบ
ถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั น ให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั ง
ซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

11.3 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามข้อ 16.4.2 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อน
หลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดย
พลัน

11.4 ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการ
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
สําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วัน
ทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

กลุ่มกิจการ บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนฟื นฟู กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร
แห่งประเทศไทย

กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ น
ในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที สอง (Asian Bond
Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting
of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)

กองทุน AI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)

กองทุน buy & hold กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จนครบ
กําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม

กองทุน CIS
ต่างประเทศ

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะ
จัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน
infra กองทุน private equity ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน ETF ต่างประเทศ กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน infra รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง
ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้าง
พื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

กองทุน LTF กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

กองทุน property กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

กองทุน UI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited
Investor Mutual Fund)

การลดความเสี ยง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลด
ความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ โครงการจัดการกองทุนรวม

เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

เงินฝากอิสลาม ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบเคียงได้กับ
เงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่
สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ เวลาใด ๆ

ดัชนีกลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์

ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

ตราสารภาครัฐไทย ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้
มีภาระผูกพัน

ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้คํ้าประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

ตราสาร Basel III ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแลสถาบันการเงิน
ของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)

ตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและผู้
เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการ
จัดการซื อขายเป็นประการอื น และผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนั น

ธปท. ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธพ. ธนาคารพาณิชย์

บค. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

บง. บริษัทเงินทุน

บล. บริษัทหลักทรัพย์

บลจ. บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทจดทะเบียน บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ใน SET

บริษัทย่อย บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

บริษัทใหญ่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

แบบ filing แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที  6)

ผู้มีภาระผูกพัน ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คํ้าประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วย
ลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้างมาก มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของ
จํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

ศูนย์ซื อขาย
derivatives

ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

หน่วย CIS หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวม
เพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุน
ส่วนบุคคล

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

หน่วย infra หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื น
ฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

หน่วย property หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

หุ้นกู้ระยะสั น หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

B/E ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

benchmark ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

CIS operator บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

concentration limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

CRA สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที  5

credit derivatives derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี  (credit
event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

credit event เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

credit rating อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

currency risk ความเสี ยงด้าน FX

delta อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญากับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

derivatives สัญญาซื อขายล่วงหน้า

derivatives on 
organized exchange

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

discount rate อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

DW ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

foreign REIT กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

FX อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

GMS ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน
(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

group limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

guarantor rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้คํ้าประกัน

international scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

investment grade credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

IOSCO International Organization of Securities Commissions

IPO การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial Public
Offering)

issue rating อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

market price มูลค่าตามราคาตลาด

MF กองทุนรวม (Mutual Fund)

MMF กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

national scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

NAV มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

net exposure มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Nonretail MF กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ งอยู่ภาย
ใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

notional amount มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

obligation ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

options สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3
แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

OTC derivatives derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

P/N ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

portfolio duration อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

product limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

PVD กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

regulated market ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี

ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

repo ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

retail MF กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

reverse repo ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

SBL ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

securities lending ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

share warrants ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

single entity limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

SIP Specific Investment Products

SN ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

sovereign rating อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

TBMA สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

TSFC บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

TSR ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription
Right)

underlying สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

WFE World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  UOB Smart DividendFocused Equity Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UOBSDF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยกองทุนจะเน้นลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ งบริษัทดังกล่าวมีประวัติการจ่ายเงินปันผลที 
สม่ําเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
หลัก

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ไม่ลงทุน

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
กองทุนจะนําเงินลงทุนที ระดมได้ไปเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที มี
ประวัติการจ่ายเงินปันผลที สมํ่าเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต โดยผู้จัดการ
กองทุนจะพิจารณาหลักทรัพย์ที จะลงทุนให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจของประเทศและแนวโน้มการลงทุนของบริษัทเป็นหลัก
ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักโดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ดังนี 
1. ประวัติการจ่ายเงินปันผลในอดีต
2. ผลประกอบการในปัจจุบันและในอนาคต
3. แนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาถึงการลงทุนที มีความมั นคง และ/หรือ มีความผันผวนตํ่า รวมถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ประกอบด้วย ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และกองทุนจะลงทุนโดยมี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือ
เท่ากับ 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยเงินทุนส่วนที เหลือจะนําไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี 
กึ งทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานประกาศกําหนด ทั งนี ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทที ลงทุนไตรมาสละ 1
ครั ง โดยผู้จัดการกองทุนจะนําเสนอผลการพิจารณาให้แก่คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) อย่างไรก็ตาม
หากมีปัจจัยหรือเหตการณ์ที ผู้จัดการกองทุนมีความเห็นว่าอาจเปลี ยนแปลงผลการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้
ออกตราสารอย่างมีนัยสําคัญก่อนรอบการพิจารณา ผู้จัดการกองทุนจะปรับเปลี ยนการลงทุนในหุ้นดังกล่าวให้เหมาะสม และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ข้างต้น

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี 
รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว ซึ งหลักทรัพยหรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) ตราสารหนี ที มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured
Notes) สัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถึงตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non –
investment grade) และตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ทั งนี กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื น บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่างตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าว

ส่วนที  1 : ตราสาร TS (transferable securities) 
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นตามที กําหนดในประกาศ
ทน.87/2558 ภาคผนวก 3 ซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับ
โอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอซึ ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํา
มาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้อง
อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1. 
2.1 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับ
อาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
1.1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.1 
1.2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.2.2 จดทะเบียนซื อขายใน SET 

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) ธนาคารออมสิน
(3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(4) ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(7) ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
(8) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(9) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(10) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (9)

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทย
2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที 
ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือ ที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการ การคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ มากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญา ซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจ หรือ
ดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและ
เป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการ โดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้
เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวันมากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม ตามที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ งบาง
อัตราส่วนการลงทุนหรือทั งหมดจะไม่เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกําหนดไว้ สําหรับอัตราส่วนการลงทุนที เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กรณีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลง
อัตราส่วนการลงทุนนั น บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย รายละเอียดอัตราส่วนการลงทุนมี
ดังต่อไปนี 

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2
หน่วย CIS ตามที ระบุใน ข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

4.3 เสนอขายในประเทศไทย

4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วันที 
ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 

5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออก
ตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการ
เป็นหลักทรัพย์ซื อขายใน SET)

5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ซึ งหุ้น
ของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่ระหว่างดําเนินการ
แก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขายใน SET)

5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 5.1

5.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.4.1 ตราสาร Basel III 
5.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 
5.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
5.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่
วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9
5.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
5.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

5.5 DW ที มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade

5.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment
grade
5.6.1 reverse repo

5.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียน
ซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET 
5.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่
กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

 5.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.2 ที จด
ทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวม
ถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 หน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมีลักษณะ
ตาม 5.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)**

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุก
บริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือ
การเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงินกับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

** หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที 3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)***

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ
ตั วสัญญาใช้เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวม
ถึงสาขาในต่างประเทศของ นิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้
ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั ง
ขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุน ได้รับโอนกรรมสิทธิ มา
จากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities
lending)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี เว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี ย
ตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับMF ที อายุคงเหลือ ≤ 6
เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยน
มือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้อง
ในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุน สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนในตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน เงิน
ฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุ
กองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุน
ใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้องกับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 หน่วย infra หรือหน่วย property ไม่เกิน 20%

4 Reverse repo ไม่เกิน 25%

5 Securities lending ไม่เกิน 25%

6 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่
สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี 
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1 มีลักษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้อ 5 ในส่วนที 
1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา (single entity limit)

6.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment
grade หรือไม่มี credit rating

รวมกัน
ไม่เกิน 15%

*** สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บริษัทจัดการรายเดียวกันต้องมี
จํานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั งหมด
ของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน ตราสาร Basel III และศุ
กูก ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐ
ไทย หรือ ตราสารหนี ภาครัฐ
ต่างประเทศ)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)1

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะ
เวลาบัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออก
ใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงิน
ล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สิน
ทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั น
จะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการทั วไป และในกรณีที ผู้ออก
ตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออก
และเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ใน
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออก
ใหม่และม ีcredit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1.
– 9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

4 หน่วย infra ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที ออก
หน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

 5 หน่วย property ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1)  มีขนาดเล็ก

(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

1 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการ
เงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับ
สากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted
Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น
2 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงาน
ไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่าระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่ วันที เกิด
กรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
ที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถ
แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการ
ต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือ
หน่วยของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 

1. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งก่อนวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1)จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ห้ามมิให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการเพื อขยายวงเงินสําหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์ดัง
กล่าวที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่าง
ประเทศจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด
(3) ในกรณีที มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที มีผู้รับผิดชอบการบริหาร
จัดการกองทุนดังกล่าวเป็นบุคคลที มีความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนรวมตามประกาศที สํานักงาน
ก.ล.ต. กําหนด และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื นใดจากกองทุนรวมฟีดเดอร์หรือผู้ถือหน่วยลงทุนใน
ลักษณะที ซ้ําซ้อนกับกองทุนรวมหรือกองทุนต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบเกี ยวกับความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความจําเป็นในการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนั น ภายใน 30 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(4) ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดัง
กล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที อัตราส่วนการลงทุนเป็นไปตามที กําหนด

2. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) หากบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้
ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ห้ามมิให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนเพิ มเติมใน
ทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด และให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าว
จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการ
โดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท
จัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 
2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัท
จัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ
ก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยประกาศในหนังสือพิมพ์
รายวัน 1 ฉบับ รวมทั งปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทุกแห่ง
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) (จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
เรียบร้อยแล้ว) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูก
ต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน พร้อมหลัก
ฐานตามข้อ 5.2.7 ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ
เงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะ
ผู้ถือหน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสารสําคัญของกองทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี เข้า
กองทุนเปิดนี ตามเงื อนไข วัน เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือ
คําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยลงวันที ตามวันที ที ซื อแต่ไม่เกินวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อต้องขีดคร่อม
เฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ โดยบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีที บริษัท
จัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 บัญชีประเภทออมทรัพย์ของ ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
และบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
หลังจากที บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้
รับหลักฐานการรับชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อหน่วยลงทุนจะ
สมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้เรียกเก็บเงินตาม เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั ง
จ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชี
กองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น ที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็นผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม
นอกจากนี บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได ้(ถ้ามี) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามวิธีการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตข้อ 6.2.2.7 

5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อ
หลังจากที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อ
โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที สั งซื อในวันเดียวกัน และมีมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือไม่เพียงพอต่อ
การจัดสรร บริษัทจะจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยทุกรายเป็นมูลค่าขั นต่ํารายละ 2,000บาท (สองพันบาทถ้วน) บาท(จํานวนเงินดัง
กล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว) ก่อนในลําดับแรก โดยส่วนที เหลือจะจัดสรรให้ตามสัดส่วนมูลค่า
ที สั งซื อหักด้วยมูลค่าขั นตํ่าที ได้ทําการจัดสรรให้แล้ว หากมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือมีไม่เพียงพอที จะจัดสรรให้กับผู้
ถือหน่วยทุกรายตามมูลค่าขั นต่ําที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะทําการจัดสรรมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือที มีอยู่ทั งหมด
ตามสัดส่วนมูลค่าที สั งซื อให้แก่ผู้ถือหน่วย
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่
จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุนเกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อ
ยกเว้นตามข้อ 22(2) (ข.), (ค.), (ง.) และ ข้อ 29(1) แห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที สน.22/2552 เรื องการจัดตั งกองทุนรวมและการเข้าทําสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที  28
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการภายหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจําหน่าย
หน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึงสามสิบห้าราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะยุติการจําหน่ายหน่วยลงทุนและแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสิบห้าวันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน และคืน
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ภายในหนึ งเดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานั นได้อันเนื องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปี นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลานั นให้ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุน
ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วตามวรรคหนึ ง ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วย ลงทุนเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ดําเนินการเป็นประการอื นได้

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ไม่มี

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข). สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ
(ค). สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ)
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

(2) กรณีนิติบุคคล
(ก). สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข). สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(ค). ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง). หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วย ค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุน ดังกล่าวเป็น
ราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และ
การประกาศมูลค่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดําเนินการใน กรณีที 
มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุน ภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.2.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้ว
แต่กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้า
มี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความ
ต่างๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสาร
หรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือวิธี
การอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณา
จัดสรรให้โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการ
จัดสรรตามจํานวนที สั งซื อ

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 ข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้ผู้
ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ลงนามรับรองให้
กับผู้สั งซื อไว้เป็นหลักฐาน

6.2.2.2 ATM 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้อง
ลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบเอทีเอ็มจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์เมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะต้องลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
คําขอใช้บริการ

คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและ
บริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้สั งซื อ หน่วยลงทุนจะไม่
สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคาร
ทางโทรศัพท์นั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.4 ไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัท
จัดการกําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนที ส่งมายังบริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนนั นจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนและบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วย ลงทุนได้โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
นั นได้เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ ทั งนี บริษัทจัดการจะทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนที ได้รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันทําการถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และ
ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.5 INTERNET 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลง
นามในคําขอใชับริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น

6.2.2.6 หักบัญชี
ผู้สนใจสามารถซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตเฉพาะที บริษัทจัดการกําหนด
ได้ที บริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเฉพาะที เปิดให้บริการนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
( 1 ) ในการสั งซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นประจําทุกเดือนในเวลาเดียวกัน ด้วยการให้ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือบัญชี
บัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้เปิดไว้ที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนด้วยจํานวนเงินที เท่ากันในแต่ละงวด
( 2 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการนี สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเพื อขอใช้
บริการ โดยกรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วง
หน้า” ซึ งการให้บริษัทจัดการดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีผลใช้บังคับ และ
ให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนคําสั ง โดยแจ้งไปยังบริษัทจัดการหรือสาขาของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าไว้ตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุในแบบคําขอดังกล่าว
( 3 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื อ บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น และจํานวนเงินที ต้องการสั งซื อซึ งจะ
ต้องไม่ต่ํากว่าครั งละ 1,000 บาท และเพิ มขึ นเป็นจํานวนทวีคูณของ 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินจาก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อและโอนเข้าบัญชีสั งซื อกองทุนเปิดเพื อซื อหน่วยลงทุนทุกเดือน ตามที ผู้สั งซื อ
ได้ระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย ซึ งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ในกรณี
ที วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดบริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในวันทําการ
ถัดไปเพื อซื อหน่วยลงทุนในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น
อนึ งค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที เกี ยวข้องกับการหักบัญชีที เรียกเก็บโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะเป็นภาระ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน
( 4 ) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไข “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน
และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกคําขอยกเลิกการใช้บริการและกรอก “หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
( 5 ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฎอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์
และใช้อ้างอิงได้

6.2.2.7 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบการสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิต
นั น

บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านทางบัตรเครดิตจะยอมรับและผูกพันตามเงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความ
เสี ยงใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ

ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีบัตรเครดิต
เป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุน
ที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.2.8 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.9 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน
เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น ในกรณีที ชําระเงินค่าซื อ
หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงิน ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั ง
จ่าย “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ เพื อเข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์ที บริษัทจัดการเปิด
ไว ้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
หรือ “บัญชีเพื อการสั งซื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน – บลจ. ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จํากัด” เพื อเข้าบัญชีประเภทกระแสราย
วันที บริษัทจัดการเปิดไว้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
หรือ “UOB Asset Management(Thailand)Sub&Red” เพื อเข้าบัญชีกระแสรายวันที บริษัทจัดการเปิดไว้ของธนาคารดังต่อ
ไปนี 
 ธนาคารซิตี แบงก์ เอ็น.เอ สาขากรุงเทพฯ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลังโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อ
หน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิกคําสั งซื อนั น ๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดย
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบลบหนี กับ
บริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 ATM 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากใน
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.3 TELEBANK 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ เรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหัก
เงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 ไปรษณีย์
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในคําสั งซื อหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งให้บริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลง
ทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที ระบุไว้ในคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยชําระเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารหรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ ในกรณีที ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคาร ผู้ถือหน่วยต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.5 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็น
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.6 หักบัญชี
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือ
ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" เท่านั นเพื อซื อหน่วย
ลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหัก
บัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณีใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และ
เงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัท
จัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอม
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.7 บัตรเดรดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชี
บัตรเครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือ
บัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.8 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
เว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
15 วัน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนโดย
ได้พิสูจน์และ/หรือติดตาม เพื อระบุตัวตนของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้วนั นแต่ไม่สามารถระบุได้ ไม่ว่าทางใดทางหนึ งหรือหลาย
ทาง จนเป็นผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคาร
พาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที 
ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และ
เพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อ
พร้อมเงินค่าซื อเต็มจํานวน

ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
จัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระ
ค่าซื อในส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลง
ทะเบียนไปยังที อยู่ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 4 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการ
จัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุนหรือปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีหยุดการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วปรากฏว่าหากขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมจะก่อให้เกิด
ปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าจะไม่สามารถดํารงสัดส่วนตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่
สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน
รวม ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันทําการหยุดการขายหน่วยลงทุน โดยจะติดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

6.2.6.2 กรณีปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการมีสิทธิจะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือกรณีที บริษัทจัดการเกิด
ข้อสงสัยว่าการซื อหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนจะเป็นการฟอกเงิน
(2) กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนรวม หรือก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวม โดยจะ
พิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรือจํานวนเงินของการสั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทุนรวมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบ
ถ้วนชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปต่อไป โดย
หากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อน
เป็นวันทําการถัดไป

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

7.6.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
7.6.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือ
หลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ล่วงหน้าก่อนวันรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 7.7 
ในการขายคืนหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนเป็นจํานวนหน่วยที ต้องการขายคืน ตาม
จํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
นั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 , 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายในห้าวันทําการนับตั งแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน พร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดย
อยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่าง
วันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วย
ลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ
7.6.1.2 ATM 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัทจัดการ
กําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการ
ที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ
อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ยอมรับและ
ผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวม
ถึงการยอมรับความเสี ยงใด ที อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.4 ไปรษณีย์
ยังไม่เปิดให้บริการ
7.6.1.5 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธี
การที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยง
ใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
7.6.1.6 หักบัญชี
ไม่มี
7.6.1.7   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

7.6.1.8 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไป
ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.6.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันรับซื อคืนหน่วยลงทุน
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนในการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีที ได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้
ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์คํานวณราคารับซื อคืน โดย
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.6.3 วันและเวลาที ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทําการในเวลาทําการ โดยจะเปิดรับคําสั งขายคืนตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคาร
พาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น. หากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดได้ ภายในกลุ่มกองทุนเปิดที บริษัทจัดการกําหนด
ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั น การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้
หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง

ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(1) สับเปลี ยนกับกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี
ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมายังกองทุนรวมนี ได้

ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั น โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงกองทุนที สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน พร้อมทั งลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ดังนี 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง (Switch out)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ต้นทาง ตามข้อ 7.6.3 และ 7.7 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง (Switch in) 
(1) ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงที มีการเปิดเสนอขายครั งแรกภายในวันทําการสุดท้ายของ
ช่วงเวลาเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น.
(2) ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลาย
ทาง ตามข้อ 6.2.8 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที 
ได้รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคา
ขายและราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือ
หน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการ
รับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนทั งจํานวน จากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด
ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที จะสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดต้นทางที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับ
เปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน
(4) ในกรณีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นข้อจํากัดจํานวนเงินขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางจากบริษัทจัดการ
(5) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกอง
ทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(5.1) กรณีระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดัง
กล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(5.2) กรณีระบุเป็นจํานวนเงิน

กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวัน
ทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียน
กองทุนสําหรับการสับเปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือ ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนด
ราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น
8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินตามวิธี
การดังนี 
1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์อื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วย ตามวิธีการดังต่อไปนี 
(2.1) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
(2.2) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัท
จัดการจะกําหนดต่อไป
หมายเหตุ: ส่วนต่างระหว่างมูลค่า เท่ากับ มูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน หักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
3. กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับผู้
ถือหน่วยแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วย
4. กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
แทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขาย
คืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมได้ในกรณีดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3)บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่เกิน
10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบ เพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ตามข้อ 22.1.2 ในส่วนข้อผูกพัน

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุด
รับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบ
ถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั น ให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั ง
ซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

11.3 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามข้อ 16.4.2 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อน
หลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดย
พลัน

11.4 ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการ
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
สําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วัน
ทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

กลุ่มกิจการ บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนฟื นฟู กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร
แห่งประเทศไทย

กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ น
ในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที สอง (Asian Bond
Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting
of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)

กองทุน AI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)

กองทุน buy & hold กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จนครบ
กําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม

กองทุน CIS
ต่างประเทศ

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะ
จัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน
infra กองทุน private equity ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน ETF ต่างประเทศ กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน infra รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง
ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้าง
พื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

กองทุน LTF กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

กองทุน property กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

กองทุน UI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited
Investor Mutual Fund)

การลดความเสี ยง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลด
ความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ โครงการจัดการกองทุนรวม

เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

เงินฝากอิสลาม ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบเคียงได้กับ
เงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่
สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ เวลาใด ๆ

ดัชนีกลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์

ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

ตราสารภาครัฐไทย ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้
มีภาระผูกพัน

ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้คํ้าประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

ตราสาร Basel III ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแลสถาบันการเงิน
ของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)

ตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและผู้
เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการ
จัดการซื อขายเป็นประการอื น และผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนั น

ธปท. ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธพ. ธนาคารพาณิชย์

บค. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

บง. บริษัทเงินทุน

บล. บริษัทหลักทรัพย์

บลจ. บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทจดทะเบียน บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ใน SET

บริษัทย่อย บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

บริษัทใหญ่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

แบบ filing แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที  6)

ผู้มีภาระผูกพัน ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คํ้าประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วย
ลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้างมาก มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของ
จํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

ศูนย์ซื อขาย
derivatives

ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

หน่วย CIS หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวม
เพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุน
ส่วนบุคคล

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

หน่วย infra หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื น
ฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

หน่วย property หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

หุ้นกู้ระยะสั น หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

B/E ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

benchmark ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

CIS operator บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

concentration limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

CRA สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที  5

credit derivatives derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี  (credit
event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

credit event เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

credit rating อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

currency risk ความเสี ยงด้าน FX

delta อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญากับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

derivatives สัญญาซื อขายล่วงหน้า

derivatives on 
organized exchange

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

discount rate อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

DW ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

foreign REIT กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

FX อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

GMS ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน
(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

group limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

guarantor rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้คํ้าประกัน

international scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

investment grade credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

IOSCO International Organization of Securities Commissions

IPO การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial Public
Offering)

issue rating อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

market price มูลค่าตามราคาตลาด

MF กองทุนรวม (Mutual Fund)

MMF กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

national scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

NAV มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

net exposure มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Nonretail MF กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ งอยู่ภาย
ใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

notional amount มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

obligation ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

options สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3
แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

OTC derivatives derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

P/N ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

portfolio duration อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

product limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

PVD กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

regulated market ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี

ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

repo ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

retail MF กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

reverse repo ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

SBL ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

securities lending ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

share warrants ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

single entity limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

SIP Specific Investment Products

SN ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

sovereign rating อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

TBMA สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

TSFC บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

TSR ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription
Right)

underlying สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

WFE World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  UOB Smart DividendFocused Equity Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UOBSDF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยกองทุนจะเน้นลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ งบริษัทดังกล่าวมีประวัติการจ่ายเงินปันผลที 
สม่ําเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
หลัก

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ไม่ลงทุน

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
กองทุนจะนําเงินลงทุนที ระดมได้ไปเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที มี
ประวัติการจ่ายเงินปันผลที สมํ่าเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต โดยผู้จัดการ
กองทุนจะพิจารณาหลักทรัพย์ที จะลงทุนให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจของประเทศและแนวโน้มการลงทุนของบริษัทเป็นหลัก
ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักโดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ดังนี 
1. ประวัติการจ่ายเงินปันผลในอดีต
2. ผลประกอบการในปัจจุบันและในอนาคต
3. แนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาถึงการลงทุนที มีความมั นคง และ/หรือ มีความผันผวนตํ่า รวมถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ประกอบด้วย ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และกองทุนจะลงทุนโดยมี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือ
เท่ากับ 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยเงินทุนส่วนที เหลือจะนําไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี 
กึ งทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานประกาศกําหนด ทั งนี ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทที ลงทุนไตรมาสละ 1
ครั ง โดยผู้จัดการกองทุนจะนําเสนอผลการพิจารณาให้แก่คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) อย่างไรก็ตาม
หากมีปัจจัยหรือเหตการณ์ที ผู้จัดการกองทุนมีความเห็นว่าอาจเปลี ยนแปลงผลการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้
ออกตราสารอย่างมีนัยสําคัญก่อนรอบการพิจารณา ผู้จัดการกองทุนจะปรับเปลี ยนการลงทุนในหุ้นดังกล่าวให้เหมาะสม และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ข้างต้น

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี 
รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว ซึ งหลักทรัพยหรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) ตราสารหนี ที มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured
Notes) สัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถึงตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non –
investment grade) และตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ทั งนี กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื น บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่างตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าว

ส่วนที  1 : ตราสาร TS (transferable securities) 
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นตามที กําหนดในประกาศ
ทน.87/2558 ภาคผนวก 3 ซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับ
โอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอซึ ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํา
มาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้อง
อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1. 
2.1 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับ
อาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
1.1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.1 
1.2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.2.2 จดทะเบียนซื อขายใน SET 

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) ธนาคารออมสิน
(3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(4) ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(7) ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
(8) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(9) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(10) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (9)

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทย
2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที 
ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือ ที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการ การคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ มากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญา ซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจ หรือ
ดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและ
เป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการ โดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้
เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวันมากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม ตามที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ งบาง
อัตราส่วนการลงทุนหรือทั งหมดจะไม่เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกําหนดไว้ สําหรับอัตราส่วนการลงทุนที เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กรณีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลง
อัตราส่วนการลงทุนนั น บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย รายละเอียดอัตราส่วนการลงทุนมี
ดังต่อไปนี 

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2
หน่วย CIS ตามที ระบุใน ข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

4.3 เสนอขายในประเทศไทย

4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วันที 
ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 

5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออก
ตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการ
เป็นหลักทรัพย์ซื อขายใน SET)

5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ซึ งหุ้น
ของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่ระหว่างดําเนินการ
แก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขายใน SET)

5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 5.1

5.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.4.1 ตราสาร Basel III 
5.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 
5.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
5.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่
วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9
5.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
5.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

5.5 DW ที มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade

5.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment
grade
5.6.1 reverse repo

5.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียน
ซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET 
5.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่
กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

 5.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.2 ที จด
ทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวม
ถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 หน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมีลักษณะ
ตาม 5.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)**

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุก
บริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือ
การเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงินกับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

** หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที 3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)***

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ
ตั วสัญญาใช้เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวม
ถึงสาขาในต่างประเทศของ นิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้
ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั ง
ขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุน ได้รับโอนกรรมสิทธิ มา
จากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities
lending)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี เว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี ย
ตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับMF ที อายุคงเหลือ ≤ 6
เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยน
มือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้อง
ในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุน สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนในตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน เงิน
ฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุ
กองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุน
ใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้องกับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 หน่วย infra หรือหน่วย property ไม่เกิน 20%

4 Reverse repo ไม่เกิน 25%

5 Securities lending ไม่เกิน 25%

6 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่
สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี 
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1 มีลักษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้อ 5 ในส่วนที 
1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา (single entity limit)

6.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment
grade หรือไม่มี credit rating

รวมกัน
ไม่เกิน 15%

*** สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บริษัทจัดการรายเดียวกันต้องมี
จํานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั งหมด
ของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน ตราสาร Basel III และศุ
กูก ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐ
ไทย หรือ ตราสารหนี ภาครัฐ
ต่างประเทศ)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)1

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะ
เวลาบัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออก
ใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงิน
ล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สิน
ทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั น
จะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการทั วไป และในกรณีที ผู้ออก
ตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออก
และเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ใน
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออก
ใหม่และม ีcredit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1.
– 9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

4 หน่วย infra ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที ออก
หน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

 5 หน่วย property ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1)  มีขนาดเล็ก

(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

1 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการ
เงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับ
สากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted
Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น
2 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงาน
ไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่าระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่ วันที เกิด
กรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
ที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถ
แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการ
ต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือ
หน่วยของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 

1. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งก่อนวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1)จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ห้ามมิให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการเพื อขยายวงเงินสําหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์ดัง
กล่าวที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่าง
ประเทศจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด
(3) ในกรณีที มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที มีผู้รับผิดชอบการบริหาร
จัดการกองทุนดังกล่าวเป็นบุคคลที มีความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนรวมตามประกาศที สํานักงาน
ก.ล.ต. กําหนด และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื นใดจากกองทุนรวมฟีดเดอร์หรือผู้ถือหน่วยลงทุนใน
ลักษณะที ซ้ําซ้อนกับกองทุนรวมหรือกองทุนต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบเกี ยวกับความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความจําเป็นในการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนั น ภายใน 30 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(4) ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดัง
กล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที อัตราส่วนการลงทุนเป็นไปตามที กําหนด

2. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) หากบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้
ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ห้ามมิให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนเพิ มเติมใน
ทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด และให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าว
จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการ
โดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท
จัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 
2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัท
จัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ
ก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยประกาศในหนังสือพิมพ์
รายวัน 1 ฉบับ รวมทั งปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทุกแห่ง
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) (จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
เรียบร้อยแล้ว) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูก
ต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน พร้อมหลัก
ฐานตามข้อ 5.2.7 ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ
เงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะ
ผู้ถือหน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสารสําคัญของกองทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี เข้า
กองทุนเปิดนี ตามเงื อนไข วัน เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือ
คําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยลงวันที ตามวันที ที ซื อแต่ไม่เกินวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อต้องขีดคร่อม
เฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ โดยบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีที บริษัท
จัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 บัญชีประเภทออมทรัพย์ของ ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
และบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
หลังจากที บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้
รับหลักฐานการรับชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อหน่วยลงทุนจะ
สมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้เรียกเก็บเงินตาม เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั ง
จ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชี
กองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น ที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็นผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม
นอกจากนี บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได ้(ถ้ามี) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามวิธีการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตข้อ 6.2.2.7 

5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อ
หลังจากที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อ
โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที สั งซื อในวันเดียวกัน และมีมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือไม่เพียงพอต่อ
การจัดสรร บริษัทจะจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยทุกรายเป็นมูลค่าขั นต่ํารายละ 2,000บาท (สองพันบาทถ้วน) บาท(จํานวนเงินดัง
กล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว) ก่อนในลําดับแรก โดยส่วนที เหลือจะจัดสรรให้ตามสัดส่วนมูลค่า
ที สั งซื อหักด้วยมูลค่าขั นตํ่าที ได้ทําการจัดสรรให้แล้ว หากมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือมีไม่เพียงพอที จะจัดสรรให้กับผู้
ถือหน่วยทุกรายตามมูลค่าขั นต่ําที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะทําการจัดสรรมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือที มีอยู่ทั งหมด
ตามสัดส่วนมูลค่าที สั งซื อให้แก่ผู้ถือหน่วย
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่
จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุนเกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อ
ยกเว้นตามข้อ 22(2) (ข.), (ค.), (ง.) และ ข้อ 29(1) แห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที สน.22/2552 เรื องการจัดตั งกองทุนรวมและการเข้าทําสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที  28
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการภายหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจําหน่าย
หน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึงสามสิบห้าราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะยุติการจําหน่ายหน่วยลงทุนและแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสิบห้าวันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน และคืน
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ภายในหนึ งเดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานั นได้อันเนื องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปี นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลานั นให้ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุน
ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วตามวรรคหนึ ง ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วย ลงทุนเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ดําเนินการเป็นประการอื นได้

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ไม่มี

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข). สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ
(ค). สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ)
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

(2) กรณีนิติบุคคล
(ก). สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข). สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(ค). ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง). หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วย ค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุน ดังกล่าวเป็น
ราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และ
การประกาศมูลค่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดําเนินการใน กรณีที 
มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุน ภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.2.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้ว
แต่กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้า
มี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความ
ต่างๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสาร
หรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือวิธี
การอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณา
จัดสรรให้โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการ
จัดสรรตามจํานวนที สั งซื อ

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 ข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้ผู้
ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ลงนามรับรองให้
กับผู้สั งซื อไว้เป็นหลักฐาน

6.2.2.2 ATM 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้อง
ลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบเอทีเอ็มจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์เมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะต้องลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
คําขอใช้บริการ

คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและ
บริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้สั งซื อ หน่วยลงทุนจะไม่
สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคาร
ทางโทรศัพท์นั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.4 ไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัท
จัดการกําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนที ส่งมายังบริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนนั นจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนและบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วย ลงทุนได้โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
นั นได้เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ ทั งนี บริษัทจัดการจะทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนที ได้รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันทําการถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และ
ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.5 INTERNET 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลง
นามในคําขอใชับริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น

6.2.2.6 หักบัญชี
ผู้สนใจสามารถซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตเฉพาะที บริษัทจัดการกําหนด
ได้ที บริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเฉพาะที เปิดให้บริการนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
( 1 ) ในการสั งซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นประจําทุกเดือนในเวลาเดียวกัน ด้วยการให้ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือบัญชี
บัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้เปิดไว้ที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนด้วยจํานวนเงินที เท่ากันในแต่ละงวด
( 2 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการนี สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเพื อขอใช้
บริการ โดยกรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วง
หน้า” ซึ งการให้บริษัทจัดการดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีผลใช้บังคับ และ
ให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนคําสั ง โดยแจ้งไปยังบริษัทจัดการหรือสาขาของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าไว้ตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุในแบบคําขอดังกล่าว
( 3 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื อ บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น และจํานวนเงินที ต้องการสั งซื อซึ งจะ
ต้องไม่ต่ํากว่าครั งละ 1,000 บาท และเพิ มขึ นเป็นจํานวนทวีคูณของ 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินจาก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อและโอนเข้าบัญชีสั งซื อกองทุนเปิดเพื อซื อหน่วยลงทุนทุกเดือน ตามที ผู้สั งซื อ
ได้ระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย ซึ งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ในกรณี
ที วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดบริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในวันทําการ
ถัดไปเพื อซื อหน่วยลงทุนในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น
อนึ งค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที เกี ยวข้องกับการหักบัญชีที เรียกเก็บโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะเป็นภาระ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน
( 4 ) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไข “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน
และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกคําขอยกเลิกการใช้บริการและกรอก “หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
( 5 ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฎอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์
และใช้อ้างอิงได้

6.2.2.7 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบการสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิต
นั น

บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านทางบัตรเครดิตจะยอมรับและผูกพันตามเงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความ
เสี ยงใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ

ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีบัตรเครดิต
เป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุน
ที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.2.8 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.9 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน
เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น ในกรณีที ชําระเงินค่าซื อ
หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงิน ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั ง
จ่าย “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ เพื อเข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์ที บริษัทจัดการเปิด
ไว ้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
หรือ “บัญชีเพื อการสั งซื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน – บลจ. ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จํากัด” เพื อเข้าบัญชีประเภทกระแสราย
วันที บริษัทจัดการเปิดไว้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
หรือ “UOB Asset Management(Thailand)Sub&Red” เพื อเข้าบัญชีกระแสรายวันที บริษัทจัดการเปิดไว้ของธนาคารดังต่อ
ไปนี 
 ธนาคารซิตี แบงก์ เอ็น.เอ สาขากรุงเทพฯ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลังโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อ
หน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิกคําสั งซื อนั น ๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดย
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบลบหนี กับ
บริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 ATM 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากใน
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.3 TELEBANK 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ เรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหัก
เงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 ไปรษณีย์
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในคําสั งซื อหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งให้บริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลง
ทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที ระบุไว้ในคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยชําระเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารหรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ ในกรณีที ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคาร ผู้ถือหน่วยต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.5 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็น
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.6 หักบัญชี
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือ
ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" เท่านั นเพื อซื อหน่วย
ลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหัก
บัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณีใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และ
เงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัท
จัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอม
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.7 บัตรเดรดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชี
บัตรเครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือ
บัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.8 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
เว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
15 วัน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนโดย
ได้พิสูจน์และ/หรือติดตาม เพื อระบุตัวตนของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้วนั นแต่ไม่สามารถระบุได้ ไม่ว่าทางใดทางหนึ งหรือหลาย
ทาง จนเป็นผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคาร
พาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที 
ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และ
เพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อ
พร้อมเงินค่าซื อเต็มจํานวน

ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
จัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระ
ค่าซื อในส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลง
ทะเบียนไปยังที อยู่ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 4 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการ
จัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุนหรือปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีหยุดการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วปรากฏว่าหากขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมจะก่อให้เกิด
ปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าจะไม่สามารถดํารงสัดส่วนตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่
สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน
รวม ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันทําการหยุดการขายหน่วยลงทุน โดยจะติดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

6.2.6.2 กรณีปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการมีสิทธิจะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือกรณีที บริษัทจัดการเกิด
ข้อสงสัยว่าการซื อหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนจะเป็นการฟอกเงิน
(2) กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนรวม หรือก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวม โดยจะ
พิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรือจํานวนเงินของการสั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทุนรวมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบ
ถ้วนชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปต่อไป โดย
หากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อน
เป็นวันทําการถัดไป

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

7.6.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
7.6.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือ
หลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ล่วงหน้าก่อนวันรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 7.7 
ในการขายคืนหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนเป็นจํานวนหน่วยที ต้องการขายคืน ตาม
จํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
นั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 , 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายในห้าวันทําการนับตั งแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน พร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดย
อยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่าง
วันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วย
ลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ
7.6.1.2 ATM 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัทจัดการ
กําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการ
ที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ
อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ยอมรับและ
ผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวม
ถึงการยอมรับความเสี ยงใด ที อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.4 ไปรษณีย์
ยังไม่เปิดให้บริการ
7.6.1.5 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธี
การที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยง
ใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
7.6.1.6 หักบัญชี
ไม่มี
7.6.1.7   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

7.6.1.8 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไป
ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.6.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันรับซื อคืนหน่วยลงทุน
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนในการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีที ได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้
ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์คํานวณราคารับซื อคืน โดย
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.6.3 วันและเวลาที ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทําการในเวลาทําการ โดยจะเปิดรับคําสั งขายคืนตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคาร
พาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น. หากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดได้ ภายในกลุ่มกองทุนเปิดที บริษัทจัดการกําหนด
ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั น การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้
หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง

ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(1) สับเปลี ยนกับกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี
ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมายังกองทุนรวมนี ได้

ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั น โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงกองทุนที สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน พร้อมทั งลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ดังนี 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง (Switch out)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ต้นทาง ตามข้อ 7.6.3 และ 7.7 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง (Switch in) 
(1) ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงที มีการเปิดเสนอขายครั งแรกภายในวันทําการสุดท้ายของ
ช่วงเวลาเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น.
(2) ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลาย
ทาง ตามข้อ 6.2.8 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที 
ได้รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคา
ขายและราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือ
หน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการ
รับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนทั งจํานวน จากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด
ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที จะสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดต้นทางที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับ
เปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน
(4) ในกรณีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นข้อจํากัดจํานวนเงินขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางจากบริษัทจัดการ
(5) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกอง
ทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(5.1) กรณีระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดัง
กล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(5.2) กรณีระบุเป็นจํานวนเงิน

กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวัน
ทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียน
กองทุนสําหรับการสับเปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือ ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนด
ราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น
8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินตามวิธี
การดังนี 
1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์อื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วย ตามวิธีการดังต่อไปนี 
(2.1) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
(2.2) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัท
จัดการจะกําหนดต่อไป
หมายเหตุ: ส่วนต่างระหว่างมูลค่า เท่ากับ มูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน หักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
3. กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับผู้
ถือหน่วยแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วย
4. กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
แทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขาย
คืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมได้ในกรณีดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3)บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่เกิน
10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบ เพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ตามข้อ 22.1.2 ในส่วนข้อผูกพัน

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุด
รับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบ
ถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั น ให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั ง
ซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

11.3 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามข้อ 16.4.2 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อน
หลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดย
พลัน

11.4 ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการ
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
สําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วัน
ทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

กลุ่มกิจการ บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนฟื นฟู กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร
แห่งประเทศไทย

กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ น
ในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที สอง (Asian Bond
Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting
of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)

กองทุน AI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)

กองทุน buy & hold กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จนครบ
กําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม

กองทุน CIS
ต่างประเทศ

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะ
จัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน
infra กองทุน private equity ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน ETF ต่างประเทศ กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน infra รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง
ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้าง
พื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

กองทุน LTF กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

กองทุน property กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

กองทุน UI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited
Investor Mutual Fund)

การลดความเสี ยง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลด
ความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ โครงการจัดการกองทุนรวม

เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

เงินฝากอิสลาม ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบเคียงได้กับ
เงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่
สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ เวลาใด ๆ

ดัชนีกลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์

ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

ตราสารภาครัฐไทย ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้
มีภาระผูกพัน

ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้คํ้าประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

ตราสาร Basel III ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแลสถาบันการเงิน
ของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)

ตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและผู้
เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการ
จัดการซื อขายเป็นประการอื น และผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนั น

ธปท. ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธพ. ธนาคารพาณิชย์

บค. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

บง. บริษัทเงินทุน

บล. บริษัทหลักทรัพย์

บลจ. บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทจดทะเบียน บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ใน SET

บริษัทย่อย บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

บริษัทใหญ่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

แบบ filing แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที  6)

ผู้มีภาระผูกพัน ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คํ้าประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วย
ลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้างมาก มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของ
จํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

ศูนย์ซื อขาย
derivatives

ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

หน่วย CIS หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวม
เพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุน
ส่วนบุคคล

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

หน่วย infra หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื น
ฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

หน่วย property หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

หุ้นกู้ระยะสั น หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

B/E ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

benchmark ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

CIS operator บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

concentration limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

CRA สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที  5

credit derivatives derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี  (credit
event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

credit event เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

credit rating อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

currency risk ความเสี ยงด้าน FX

delta อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญากับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

derivatives สัญญาซื อขายล่วงหน้า

derivatives on 
organized exchange

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

discount rate อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

DW ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

foreign REIT กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

FX อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

GMS ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน
(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

group limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

guarantor rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้คํ้าประกัน

international scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

investment grade credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

IOSCO International Organization of Securities Commissions

IPO การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial Public
Offering)

issue rating อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

market price มูลค่าตามราคาตลาด

MF กองทุนรวม (Mutual Fund)

MMF กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

national scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

NAV มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

net exposure มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Nonretail MF กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ งอยู่ภาย
ใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

notional amount มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

obligation ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

options สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3
แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

OTC derivatives derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

P/N ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

portfolio duration อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

product limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

PVD กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

regulated market ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี

ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

repo ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

retail MF กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

reverse repo ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

SBL ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

securities lending ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

share warrants ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

single entity limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

SIP Specific Investment Products

SN ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

sovereign rating อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

TBMA สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

TSFC บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

TSR ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription
Right)

underlying สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

WFE World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  UOB Smart DividendFocused Equity Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UOBSDF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยกองทุนจะเน้นลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ งบริษัทดังกล่าวมีประวัติการจ่ายเงินปันผลที 
สม่ําเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
หลัก

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ไม่ลงทุน

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
กองทุนจะนําเงินลงทุนที ระดมได้ไปเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที มี
ประวัติการจ่ายเงินปันผลที สมํ่าเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต โดยผู้จัดการ
กองทุนจะพิจารณาหลักทรัพย์ที จะลงทุนให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจของประเทศและแนวโน้มการลงทุนของบริษัทเป็นหลัก
ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักโดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ดังนี 
1. ประวัติการจ่ายเงินปันผลในอดีต
2. ผลประกอบการในปัจจุบันและในอนาคต
3. แนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาถึงการลงทุนที มีความมั นคง และ/หรือ มีความผันผวนตํ่า รวมถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ประกอบด้วย ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และกองทุนจะลงทุนโดยมี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือ
เท่ากับ 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยเงินทุนส่วนที เหลือจะนําไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี 
กึ งทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานประกาศกําหนด ทั งนี ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทที ลงทุนไตรมาสละ 1
ครั ง โดยผู้จัดการกองทุนจะนําเสนอผลการพิจารณาให้แก่คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) อย่างไรก็ตาม
หากมีปัจจัยหรือเหตการณ์ที ผู้จัดการกองทุนมีความเห็นว่าอาจเปลี ยนแปลงผลการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้
ออกตราสารอย่างมีนัยสําคัญก่อนรอบการพิจารณา ผู้จัดการกองทุนจะปรับเปลี ยนการลงทุนในหุ้นดังกล่าวให้เหมาะสม และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ข้างต้น

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี 
รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว ซึ งหลักทรัพยหรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) ตราสารหนี ที มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured
Notes) สัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถึงตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non –
investment grade) และตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ทั งนี กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื น บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่างตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าว

ส่วนที  1 : ตราสาร TS (transferable securities) 
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นตามที กําหนดในประกาศ
ทน.87/2558 ภาคผนวก 3 ซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับ
โอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอซึ ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํา
มาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้อง
อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1. 
2.1 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับ
อาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
1.1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.1 
1.2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.2.2 จดทะเบียนซื อขายใน SET 

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) ธนาคารออมสิน
(3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(4) ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(7) ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
(8) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(9) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(10) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (9)

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทย
2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที 
ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือ ที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการ การคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ มากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญา ซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจ หรือ
ดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและ
เป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการ โดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้
เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวันมากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม ตามที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ งบาง
อัตราส่วนการลงทุนหรือทั งหมดจะไม่เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกําหนดไว้ สําหรับอัตราส่วนการลงทุนที เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กรณีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลง
อัตราส่วนการลงทุนนั น บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย รายละเอียดอัตราส่วนการลงทุนมี
ดังต่อไปนี 

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2
หน่วย CIS ตามที ระบุใน ข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

4.3 เสนอขายในประเทศไทย

4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วันที 
ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 

5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออก
ตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการ
เป็นหลักทรัพย์ซื อขายใน SET)

5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ซึ งหุ้น
ของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่ระหว่างดําเนินการ
แก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขายใน SET)

5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 5.1

5.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.4.1 ตราสาร Basel III 
5.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 
5.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
5.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่
วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9
5.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
5.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

5.5 DW ที มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade

5.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment
grade
5.6.1 reverse repo

5.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียน
ซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET 
5.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่
กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

 5.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.2 ที จด
ทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวม
ถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 หน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมีลักษณะ
ตาม 5.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)**

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุก
บริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือ
การเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงินกับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

** หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที 3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)***

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ
ตั วสัญญาใช้เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวม
ถึงสาขาในต่างประเทศของ นิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้
ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั ง
ขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุน ได้รับโอนกรรมสิทธิ มา
จากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities
lending)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี เว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี ย
ตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับMF ที อายุคงเหลือ ≤ 6
เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยน
มือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้อง
ในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุน สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนในตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน เงิน
ฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุ
กองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุน
ใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้องกับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 หน่วย infra หรือหน่วย property ไม่เกิน 20%

4 Reverse repo ไม่เกิน 25%

5 Securities lending ไม่เกิน 25%

6 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่
สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี 
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1 มีลักษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้อ 5 ในส่วนที 
1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา (single entity limit)

6.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment
grade หรือไม่มี credit rating

รวมกัน
ไม่เกิน 15%

*** สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บริษัทจัดการรายเดียวกันต้องมี
จํานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั งหมด
ของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน ตราสาร Basel III และศุ
กูก ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐ
ไทย หรือ ตราสารหนี ภาครัฐ
ต่างประเทศ)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)1

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะ
เวลาบัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออก
ใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงิน
ล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สิน
ทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั น
จะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการทั วไป และในกรณีที ผู้ออก
ตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออก
และเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ใน
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออก
ใหม่และม ีcredit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1.
– 9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

4 หน่วย infra ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที ออก
หน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

 5 หน่วย property ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1)  มีขนาดเล็ก

(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

1 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการ
เงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับ
สากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted
Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น
2 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงาน
ไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่าระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่ วันที เกิด
กรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
ที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถ
แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการ
ต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือ
หน่วยของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 

1. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งก่อนวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1)จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ห้ามมิให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการเพื อขยายวงเงินสําหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์ดัง
กล่าวที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่าง
ประเทศจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด
(3) ในกรณีที มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที มีผู้รับผิดชอบการบริหาร
จัดการกองทุนดังกล่าวเป็นบุคคลที มีความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนรวมตามประกาศที สํานักงาน
ก.ล.ต. กําหนด และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื นใดจากกองทุนรวมฟีดเดอร์หรือผู้ถือหน่วยลงทุนใน
ลักษณะที ซ้ําซ้อนกับกองทุนรวมหรือกองทุนต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบเกี ยวกับความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความจําเป็นในการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนั น ภายใน 30 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(4) ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดัง
กล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที อัตราส่วนการลงทุนเป็นไปตามที กําหนด

2. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) หากบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้
ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ห้ามมิให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนเพิ มเติมใน
ทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด และให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าว
จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการ
โดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท
จัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 
2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัท
จัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ
ก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยประกาศในหนังสือพิมพ์
รายวัน 1 ฉบับ รวมทั งปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทุกแห่ง
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) (จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
เรียบร้อยแล้ว) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูก
ต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน พร้อมหลัก
ฐานตามข้อ 5.2.7 ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ
เงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะ
ผู้ถือหน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสารสําคัญของกองทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี เข้า
กองทุนเปิดนี ตามเงื อนไข วัน เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือ
คําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยลงวันที ตามวันที ที ซื อแต่ไม่เกินวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อต้องขีดคร่อม
เฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ โดยบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีที บริษัท
จัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 บัญชีประเภทออมทรัพย์ของ ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
และบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
หลังจากที บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้
รับหลักฐานการรับชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อหน่วยลงทุนจะ
สมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้เรียกเก็บเงินตาม เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั ง
จ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชี
กองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น ที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็นผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม
นอกจากนี บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได ้(ถ้ามี) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามวิธีการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตข้อ 6.2.2.7 

5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อ
หลังจากที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อ
โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที สั งซื อในวันเดียวกัน และมีมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือไม่เพียงพอต่อ
การจัดสรร บริษัทจะจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยทุกรายเป็นมูลค่าขั นต่ํารายละ 2,000บาท (สองพันบาทถ้วน) บาท(จํานวนเงินดัง
กล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว) ก่อนในลําดับแรก โดยส่วนที เหลือจะจัดสรรให้ตามสัดส่วนมูลค่า
ที สั งซื อหักด้วยมูลค่าขั นตํ่าที ได้ทําการจัดสรรให้แล้ว หากมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือมีไม่เพียงพอที จะจัดสรรให้กับผู้
ถือหน่วยทุกรายตามมูลค่าขั นต่ําที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะทําการจัดสรรมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือที มีอยู่ทั งหมด
ตามสัดส่วนมูลค่าที สั งซื อให้แก่ผู้ถือหน่วย
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่
จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุนเกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อ
ยกเว้นตามข้อ 22(2) (ข.), (ค.), (ง.) และ ข้อ 29(1) แห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที สน.22/2552 เรื องการจัดตั งกองทุนรวมและการเข้าทําสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที  28
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการภายหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจําหน่าย
หน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึงสามสิบห้าราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะยุติการจําหน่ายหน่วยลงทุนและแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสิบห้าวันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน และคืน
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ภายในหนึ งเดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานั นได้อันเนื องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปี นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลานั นให้ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุน
ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วตามวรรคหนึ ง ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วย ลงทุนเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ดําเนินการเป็นประการอื นได้

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ไม่มี

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข). สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ
(ค). สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ)
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

(2) กรณีนิติบุคคล
(ก). สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข). สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(ค). ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง). หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วย ค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุน ดังกล่าวเป็น
ราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และ
การประกาศมูลค่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดําเนินการใน กรณีที 
มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุน ภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.2.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้ว
แต่กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้า
มี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความ
ต่างๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสาร
หรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือวิธี
การอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณา
จัดสรรให้โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการ
จัดสรรตามจํานวนที สั งซื อ

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 ข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้ผู้
ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ลงนามรับรองให้
กับผู้สั งซื อไว้เป็นหลักฐาน

6.2.2.2 ATM 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้อง
ลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบเอทีเอ็มจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์เมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะต้องลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
คําขอใช้บริการ

คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและ
บริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้สั งซื อ หน่วยลงทุนจะไม่
สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคาร
ทางโทรศัพท์นั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.4 ไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัท
จัดการกําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนที ส่งมายังบริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนนั นจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนและบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วย ลงทุนได้โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
นั นได้เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ ทั งนี บริษัทจัดการจะทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนที ได้รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันทําการถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และ
ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.5 INTERNET 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลง
นามในคําขอใชับริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น

6.2.2.6 หักบัญชี
ผู้สนใจสามารถซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตเฉพาะที บริษัทจัดการกําหนด
ได้ที บริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเฉพาะที เปิดให้บริการนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
( 1 ) ในการสั งซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นประจําทุกเดือนในเวลาเดียวกัน ด้วยการให้ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือบัญชี
บัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้เปิดไว้ที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนด้วยจํานวนเงินที เท่ากันในแต่ละงวด
( 2 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการนี สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเพื อขอใช้
บริการ โดยกรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วง
หน้า” ซึ งการให้บริษัทจัดการดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีผลใช้บังคับ และ
ให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนคําสั ง โดยแจ้งไปยังบริษัทจัดการหรือสาขาของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าไว้ตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุในแบบคําขอดังกล่าว
( 3 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื อ บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น และจํานวนเงินที ต้องการสั งซื อซึ งจะ
ต้องไม่ต่ํากว่าครั งละ 1,000 บาท และเพิ มขึ นเป็นจํานวนทวีคูณของ 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินจาก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อและโอนเข้าบัญชีสั งซื อกองทุนเปิดเพื อซื อหน่วยลงทุนทุกเดือน ตามที ผู้สั งซื อ
ได้ระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย ซึ งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ในกรณี
ที วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดบริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในวันทําการ
ถัดไปเพื อซื อหน่วยลงทุนในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น
อนึ งค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที เกี ยวข้องกับการหักบัญชีที เรียกเก็บโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะเป็นภาระ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน
( 4 ) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไข “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน
และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกคําขอยกเลิกการใช้บริการและกรอก “หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
( 5 ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฎอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์
และใช้อ้างอิงได้

6.2.2.7 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบการสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิต
นั น

บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านทางบัตรเครดิตจะยอมรับและผูกพันตามเงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความ
เสี ยงใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ

ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีบัตรเครดิต
เป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุน
ที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.2.8 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.9 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน
เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น ในกรณีที ชําระเงินค่าซื อ
หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงิน ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั ง
จ่าย “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ เพื อเข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์ที บริษัทจัดการเปิด
ไว ้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
หรือ “บัญชีเพื อการสั งซื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน – บลจ. ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จํากัด” เพื อเข้าบัญชีประเภทกระแสราย
วันที บริษัทจัดการเปิดไว้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
หรือ “UOB Asset Management(Thailand)Sub&Red” เพื อเข้าบัญชีกระแสรายวันที บริษัทจัดการเปิดไว้ของธนาคารดังต่อ
ไปนี 
 ธนาคารซิตี แบงก์ เอ็น.เอ สาขากรุงเทพฯ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลังโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อ
หน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิกคําสั งซื อนั น ๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดย
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบลบหนี กับ
บริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 ATM 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากใน
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.3 TELEBANK 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ เรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหัก
เงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 ไปรษณีย์
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในคําสั งซื อหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งให้บริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลง
ทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที ระบุไว้ในคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยชําระเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารหรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ ในกรณีที ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคาร ผู้ถือหน่วยต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.5 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็น
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.6 หักบัญชี
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือ
ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" เท่านั นเพื อซื อหน่วย
ลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหัก
บัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณีใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และ
เงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัท
จัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอม
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.7 บัตรเดรดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชี
บัตรเครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือ
บัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.8 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
เว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
15 วัน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนโดย
ได้พิสูจน์และ/หรือติดตาม เพื อระบุตัวตนของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้วนั นแต่ไม่สามารถระบุได้ ไม่ว่าทางใดทางหนึ งหรือหลาย
ทาง จนเป็นผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคาร
พาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที 
ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และ
เพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อ
พร้อมเงินค่าซื อเต็มจํานวน

ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
จัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระ
ค่าซื อในส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลง
ทะเบียนไปยังที อยู่ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 4 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการ
จัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุนหรือปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีหยุดการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วปรากฏว่าหากขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมจะก่อให้เกิด
ปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าจะไม่สามารถดํารงสัดส่วนตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่
สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน
รวม ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันทําการหยุดการขายหน่วยลงทุน โดยจะติดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

6.2.6.2 กรณีปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการมีสิทธิจะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือกรณีที บริษัทจัดการเกิด
ข้อสงสัยว่าการซื อหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนจะเป็นการฟอกเงิน
(2) กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนรวม หรือก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวม โดยจะ
พิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรือจํานวนเงินของการสั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทุนรวมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบ
ถ้วนชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปต่อไป โดย
หากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อน
เป็นวันทําการถัดไป

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

7.6.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
7.6.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือ
หลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ล่วงหน้าก่อนวันรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 7.7 
ในการขายคืนหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนเป็นจํานวนหน่วยที ต้องการขายคืน ตาม
จํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
นั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 , 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายในห้าวันทําการนับตั งแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน พร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดย
อยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่าง
วันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วย
ลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ
7.6.1.2 ATM 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัทจัดการ
กําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการ
ที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ
อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ยอมรับและ
ผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวม
ถึงการยอมรับความเสี ยงใด ที อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.4 ไปรษณีย์
ยังไม่เปิดให้บริการ
7.6.1.5 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธี
การที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยง
ใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
7.6.1.6 หักบัญชี
ไม่มี
7.6.1.7   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

7.6.1.8 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไป
ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.6.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันรับซื อคืนหน่วยลงทุน
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนในการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีที ได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้
ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์คํานวณราคารับซื อคืน โดย
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.6.3 วันและเวลาที ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทําการในเวลาทําการ โดยจะเปิดรับคําสั งขายคืนตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคาร
พาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น. หากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดได้ ภายในกลุ่มกองทุนเปิดที บริษัทจัดการกําหนด
ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั น การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้
หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง

ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(1) สับเปลี ยนกับกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี
ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมายังกองทุนรวมนี ได้

ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั น โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงกองทุนที สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน พร้อมทั งลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ดังนี 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง (Switch out)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ต้นทาง ตามข้อ 7.6.3 และ 7.7 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง (Switch in) 
(1) ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงที มีการเปิดเสนอขายครั งแรกภายในวันทําการสุดท้ายของ
ช่วงเวลาเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น.
(2) ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลาย
ทาง ตามข้อ 6.2.8 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที 
ได้รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคา
ขายและราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือ
หน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการ
รับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนทั งจํานวน จากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด
ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที จะสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดต้นทางที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับ
เปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน
(4) ในกรณีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นข้อจํากัดจํานวนเงินขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางจากบริษัทจัดการ
(5) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกอง
ทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(5.1) กรณีระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดัง
กล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(5.2) กรณีระบุเป็นจํานวนเงิน

กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวัน
ทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียน
กองทุนสําหรับการสับเปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือ ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนด
ราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น
8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินตามวิธี
การดังนี 
1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์อื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วย ตามวิธีการดังต่อไปนี 
(2.1) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
(2.2) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัท
จัดการจะกําหนดต่อไป
หมายเหตุ: ส่วนต่างระหว่างมูลค่า เท่ากับ มูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน หักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
3. กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับผู้
ถือหน่วยแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วย
4. กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
แทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขาย
คืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมได้ในกรณีดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3)บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่เกิน
10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบ เพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ตามข้อ 22.1.2 ในส่วนข้อผูกพัน

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุด
รับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบ
ถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั น ให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั ง
ซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

11.3 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามข้อ 16.4.2 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อน
หลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดย
พลัน

11.4 ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการ
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
สําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วัน
ทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

กลุ่มกิจการ บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนฟื นฟู กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร
แห่งประเทศไทย

กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ น
ในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที สอง (Asian Bond
Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting
of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)

กองทุน AI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)

กองทุน buy & hold กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จนครบ
กําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม

กองทุน CIS
ต่างประเทศ

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะ
จัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน
infra กองทุน private equity ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน ETF ต่างประเทศ กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน infra รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง
ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้าง
พื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

กองทุน LTF กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

กองทุน property กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

กองทุน UI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited
Investor Mutual Fund)

การลดความเสี ยง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลด
ความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ โครงการจัดการกองทุนรวม

เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

เงินฝากอิสลาม ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบเคียงได้กับ
เงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่
สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ เวลาใด ๆ

ดัชนีกลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์

ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

ตราสารภาครัฐไทย ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้
มีภาระผูกพัน

ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้คํ้าประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

ตราสาร Basel III ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแลสถาบันการเงิน
ของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)

ตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและผู้
เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการ
จัดการซื อขายเป็นประการอื น และผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนั น

ธปท. ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธพ. ธนาคารพาณิชย์

บค. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

บง. บริษัทเงินทุน

บล. บริษัทหลักทรัพย์

บลจ. บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทจดทะเบียน บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ใน SET

บริษัทย่อย บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

บริษัทใหญ่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

แบบ filing แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที  6)

ผู้มีภาระผูกพัน ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คํ้าประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วย
ลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้างมาก มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของ
จํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

ศูนย์ซื อขาย
derivatives

ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

หน่วย CIS หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวม
เพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุน
ส่วนบุคคล

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

หน่วย infra หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื น
ฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

หน่วย property หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

หุ้นกู้ระยะสั น หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

B/E ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

benchmark ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

CIS operator บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

concentration limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

CRA สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที  5

credit derivatives derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี  (credit
event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

credit event เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

credit rating อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

currency risk ความเสี ยงด้าน FX

delta อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญากับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

derivatives สัญญาซื อขายล่วงหน้า

derivatives on 
organized exchange

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

discount rate อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

DW ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

foreign REIT กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

FX อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

GMS ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน
(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

group limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

guarantor rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้คํ้าประกัน

international scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

investment grade credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

IOSCO International Organization of Securities Commissions

IPO การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial Public
Offering)

issue rating อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

market price มูลค่าตามราคาตลาด

MF กองทุนรวม (Mutual Fund)

MMF กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

national scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

NAV มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

net exposure มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Nonretail MF กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ งอยู่ภาย
ใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

notional amount มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

obligation ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

options สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3
แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

OTC derivatives derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

P/N ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

portfolio duration อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

product limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

PVD กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

regulated market ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี

ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

repo ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

retail MF กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

reverse repo ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

SBL ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

securities lending ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

share warrants ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

single entity limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

SIP Specific Investment Products

SN ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

sovereign rating อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

TBMA สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

TSFC บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

TSR ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription
Right)

underlying สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

WFE World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  UOB Smart DividendFocused Equity Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UOBSDF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยกองทุนจะเน้นลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ งบริษัทดังกล่าวมีประวัติการจ่ายเงินปันผลที 
สม่ําเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
หลัก

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ไม่ลงทุน

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
กองทุนจะนําเงินลงทุนที ระดมได้ไปเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที มี
ประวัติการจ่ายเงินปันผลที สมํ่าเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต โดยผู้จัดการ
กองทุนจะพิจารณาหลักทรัพย์ที จะลงทุนให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจของประเทศและแนวโน้มการลงทุนของบริษัทเป็นหลัก
ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักโดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ดังนี 
1. ประวัติการจ่ายเงินปันผลในอดีต
2. ผลประกอบการในปัจจุบันและในอนาคต
3. แนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาถึงการลงทุนที มีความมั นคง และ/หรือ มีความผันผวนตํ่า รวมถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ประกอบด้วย ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และกองทุนจะลงทุนโดยมี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือ
เท่ากับ 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยเงินทุนส่วนที เหลือจะนําไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี 
กึ งทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานประกาศกําหนด ทั งนี ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทที ลงทุนไตรมาสละ 1
ครั ง โดยผู้จัดการกองทุนจะนําเสนอผลการพิจารณาให้แก่คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) อย่างไรก็ตาม
หากมีปัจจัยหรือเหตการณ์ที ผู้จัดการกองทุนมีความเห็นว่าอาจเปลี ยนแปลงผลการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้
ออกตราสารอย่างมีนัยสําคัญก่อนรอบการพิจารณา ผู้จัดการกองทุนจะปรับเปลี ยนการลงทุนในหุ้นดังกล่าวให้เหมาะสม และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ข้างต้น

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี 
รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว ซึ งหลักทรัพยหรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) ตราสารหนี ที มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured
Notes) สัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถึงตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non –
investment grade) และตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ทั งนี กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื น บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่างตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าว

ส่วนที  1 : ตราสาร TS (transferable securities) 
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นตามที กําหนดในประกาศ
ทน.87/2558 ภาคผนวก 3 ซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับ
โอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอซึ ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํา
มาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้อง
อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1. 
2.1 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับ
อาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
1.1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.1 
1.2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.2.2 จดทะเบียนซื อขายใน SET 

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) ธนาคารออมสิน
(3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(4) ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(7) ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
(8) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(9) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(10) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (9)

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทย
2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที 
ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือ ที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการ การคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ มากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญา ซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจ หรือ
ดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและ
เป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการ โดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้
เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวันมากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม ตามที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ งบาง
อัตราส่วนการลงทุนหรือทั งหมดจะไม่เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกําหนดไว้ สําหรับอัตราส่วนการลงทุนที เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กรณีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลง
อัตราส่วนการลงทุนนั น บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย รายละเอียดอัตราส่วนการลงทุนมี
ดังต่อไปนี 

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2
หน่วย CIS ตามที ระบุใน ข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

4.3 เสนอขายในประเทศไทย

4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วันที 
ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 

5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออก
ตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการ
เป็นหลักทรัพย์ซื อขายใน SET)

5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ซึ งหุ้น
ของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่ระหว่างดําเนินการ
แก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขายใน SET)

5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 5.1

5.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.4.1 ตราสาร Basel III 
5.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 
5.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
5.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่
วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9
5.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
5.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

5.5 DW ที มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade

5.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment
grade
5.6.1 reverse repo

5.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียน
ซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET 
5.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่
กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

 5.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.2 ที จด
ทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวม
ถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 หน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมีลักษณะ
ตาม 5.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)**

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุก
บริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือ
การเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงินกับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

** หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที 3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)***

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ
ตั วสัญญาใช้เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวม
ถึงสาขาในต่างประเทศของ นิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้
ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั ง
ขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุน ได้รับโอนกรรมสิทธิ มา
จากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities
lending)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี เว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี ย
ตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับMF ที อายุคงเหลือ ≤ 6
เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยน
มือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้อง
ในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุน สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนในตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน เงิน
ฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุ
กองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุน
ใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้องกับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 หน่วย infra หรือหน่วย property ไม่เกิน 20%

4 Reverse repo ไม่เกิน 25%

5 Securities lending ไม่เกิน 25%

6 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่
สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี 
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1 มีลักษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้อ 5 ในส่วนที 
1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา (single entity limit)

6.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment
grade หรือไม่มี credit rating

รวมกัน
ไม่เกิน 15%

*** สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บริษัทจัดการรายเดียวกันต้องมี
จํานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั งหมด
ของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน ตราสาร Basel III และศุ
กูก ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐ
ไทย หรือ ตราสารหนี ภาครัฐ
ต่างประเทศ)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)1

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะ
เวลาบัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออก
ใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงิน
ล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สิน
ทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั น
จะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการทั วไป และในกรณีที ผู้ออก
ตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออก
และเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ใน
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออก
ใหม่และม ีcredit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1.
– 9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

4 หน่วย infra ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที ออก
หน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

 5 หน่วย property ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1)  มีขนาดเล็ก

(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

1 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการ
เงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับ
สากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted
Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น
2 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงาน
ไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่าระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่ วันที เกิด
กรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
ที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถ
แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการ
ต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือ
หน่วยของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 

1. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งก่อนวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1)จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ห้ามมิให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการเพื อขยายวงเงินสําหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์ดัง
กล่าวที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่าง
ประเทศจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด
(3) ในกรณีที มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที มีผู้รับผิดชอบการบริหาร
จัดการกองทุนดังกล่าวเป็นบุคคลที มีความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนรวมตามประกาศที สํานักงาน
ก.ล.ต. กําหนด และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื นใดจากกองทุนรวมฟีดเดอร์หรือผู้ถือหน่วยลงทุนใน
ลักษณะที ซ้ําซ้อนกับกองทุนรวมหรือกองทุนต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบเกี ยวกับความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความจําเป็นในการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนั น ภายใน 30 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(4) ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดัง
กล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที อัตราส่วนการลงทุนเป็นไปตามที กําหนด

2. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) หากบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้
ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ห้ามมิให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนเพิ มเติมใน
ทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด และให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าว
จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการ
โดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท
จัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 
2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัท
จัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ
ก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยประกาศในหนังสือพิมพ์
รายวัน 1 ฉบับ รวมทั งปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทุกแห่ง
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) (จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
เรียบร้อยแล้ว) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูก
ต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน พร้อมหลัก
ฐานตามข้อ 5.2.7 ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ
เงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะ
ผู้ถือหน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสารสําคัญของกองทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี เข้า
กองทุนเปิดนี ตามเงื อนไข วัน เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือ
คําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยลงวันที ตามวันที ที ซื อแต่ไม่เกินวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อต้องขีดคร่อม
เฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ โดยบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีที บริษัท
จัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 บัญชีประเภทออมทรัพย์ของ ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
และบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
หลังจากที บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้
รับหลักฐานการรับชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อหน่วยลงทุนจะ
สมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้เรียกเก็บเงินตาม เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั ง
จ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชี
กองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น ที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็นผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม
นอกจากนี บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได ้(ถ้ามี) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามวิธีการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตข้อ 6.2.2.7 

5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อ
หลังจากที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อ
โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที สั งซื อในวันเดียวกัน และมีมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือไม่เพียงพอต่อ
การจัดสรร บริษัทจะจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยทุกรายเป็นมูลค่าขั นต่ํารายละ 2,000บาท (สองพันบาทถ้วน) บาท(จํานวนเงินดัง
กล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว) ก่อนในลําดับแรก โดยส่วนที เหลือจะจัดสรรให้ตามสัดส่วนมูลค่า
ที สั งซื อหักด้วยมูลค่าขั นตํ่าที ได้ทําการจัดสรรให้แล้ว หากมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือมีไม่เพียงพอที จะจัดสรรให้กับผู้
ถือหน่วยทุกรายตามมูลค่าขั นต่ําที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะทําการจัดสรรมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือที มีอยู่ทั งหมด
ตามสัดส่วนมูลค่าที สั งซื อให้แก่ผู้ถือหน่วย
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่
จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุนเกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อ
ยกเว้นตามข้อ 22(2) (ข.), (ค.), (ง.) และ ข้อ 29(1) แห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที สน.22/2552 เรื องการจัดตั งกองทุนรวมและการเข้าทําสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที  28
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการภายหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจําหน่าย
หน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึงสามสิบห้าราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะยุติการจําหน่ายหน่วยลงทุนและแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสิบห้าวันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน และคืน
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ภายในหนึ งเดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานั นได้อันเนื องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปี นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลานั นให้ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุน
ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วตามวรรคหนึ ง ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วย ลงทุนเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ดําเนินการเป็นประการอื นได้

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ไม่มี

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข). สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ
(ค). สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ)
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

(2) กรณีนิติบุคคล
(ก). สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข). สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(ค). ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง). หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วย ค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุน ดังกล่าวเป็น
ราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และ
การประกาศมูลค่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดําเนินการใน กรณีที 
มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุน ภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.2.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้ว
แต่กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้า
มี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความ
ต่างๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสาร
หรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือวิธี
การอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณา
จัดสรรให้โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการ
จัดสรรตามจํานวนที สั งซื อ

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 ข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้ผู้
ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ลงนามรับรองให้
กับผู้สั งซื อไว้เป็นหลักฐาน

6.2.2.2 ATM 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้อง
ลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบเอทีเอ็มจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์เมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะต้องลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
คําขอใช้บริการ

คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและ
บริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้สั งซื อ หน่วยลงทุนจะไม่
สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคาร
ทางโทรศัพท์นั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.4 ไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัท
จัดการกําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนที ส่งมายังบริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนนั นจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนและบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วย ลงทุนได้โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
นั นได้เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ ทั งนี บริษัทจัดการจะทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนที ได้รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันทําการถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และ
ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.5 INTERNET 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลง
นามในคําขอใชับริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น

6.2.2.6 หักบัญชี
ผู้สนใจสามารถซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตเฉพาะที บริษัทจัดการกําหนด
ได้ที บริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเฉพาะที เปิดให้บริการนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
( 1 ) ในการสั งซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นประจําทุกเดือนในเวลาเดียวกัน ด้วยการให้ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือบัญชี
บัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้เปิดไว้ที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนด้วยจํานวนเงินที เท่ากันในแต่ละงวด
( 2 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการนี สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเพื อขอใช้
บริการ โดยกรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วง
หน้า” ซึ งการให้บริษัทจัดการดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีผลใช้บังคับ และ
ให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนคําสั ง โดยแจ้งไปยังบริษัทจัดการหรือสาขาของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าไว้ตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุในแบบคําขอดังกล่าว
( 3 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื อ บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น และจํานวนเงินที ต้องการสั งซื อซึ งจะ
ต้องไม่ต่ํากว่าครั งละ 1,000 บาท และเพิ มขึ นเป็นจํานวนทวีคูณของ 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินจาก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อและโอนเข้าบัญชีสั งซื อกองทุนเปิดเพื อซื อหน่วยลงทุนทุกเดือน ตามที ผู้สั งซื อ
ได้ระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย ซึ งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ในกรณี
ที วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดบริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในวันทําการ
ถัดไปเพื อซื อหน่วยลงทุนในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น
อนึ งค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที เกี ยวข้องกับการหักบัญชีที เรียกเก็บโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะเป็นภาระ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน
( 4 ) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไข “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน
และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกคําขอยกเลิกการใช้บริการและกรอก “หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
( 5 ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฎอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์
และใช้อ้างอิงได้

6.2.2.7 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบการสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิต
นั น

บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านทางบัตรเครดิตจะยอมรับและผูกพันตามเงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความ
เสี ยงใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ

ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีบัตรเครดิต
เป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุน
ที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.2.8 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.9 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน
เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น ในกรณีที ชําระเงินค่าซื อ
หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงิน ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั ง
จ่าย “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ เพื อเข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์ที บริษัทจัดการเปิด
ไว ้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
หรือ “บัญชีเพื อการสั งซื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน – บลจ. ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จํากัด” เพื อเข้าบัญชีประเภทกระแสราย
วันที บริษัทจัดการเปิดไว้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
หรือ “UOB Asset Management(Thailand)Sub&Red” เพื อเข้าบัญชีกระแสรายวันที บริษัทจัดการเปิดไว้ของธนาคารดังต่อ
ไปนี 
 ธนาคารซิตี แบงก์ เอ็น.เอ สาขากรุงเทพฯ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลังโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อ
หน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิกคําสั งซื อนั น ๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดย
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบลบหนี กับ
บริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 ATM 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากใน
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.3 TELEBANK 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ เรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหัก
เงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 ไปรษณีย์
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในคําสั งซื อหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งให้บริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลง
ทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที ระบุไว้ในคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยชําระเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารหรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ ในกรณีที ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคาร ผู้ถือหน่วยต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.5 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็น
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.6 หักบัญชี
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือ
ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" เท่านั นเพื อซื อหน่วย
ลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหัก
บัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณีใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และ
เงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัท
จัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอม
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.7 บัตรเดรดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชี
บัตรเครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือ
บัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.8 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
เว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
15 วัน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนโดย
ได้พิสูจน์และ/หรือติดตาม เพื อระบุตัวตนของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้วนั นแต่ไม่สามารถระบุได้ ไม่ว่าทางใดทางหนึ งหรือหลาย
ทาง จนเป็นผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคาร
พาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที 
ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และ
เพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อ
พร้อมเงินค่าซื อเต็มจํานวน

ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
จัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระ
ค่าซื อในส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลง
ทะเบียนไปยังที อยู่ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 4 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการ
จัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุนหรือปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีหยุดการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วปรากฏว่าหากขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมจะก่อให้เกิด
ปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าจะไม่สามารถดํารงสัดส่วนตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่
สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน
รวม ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันทําการหยุดการขายหน่วยลงทุน โดยจะติดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

6.2.6.2 กรณีปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการมีสิทธิจะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือกรณีที บริษัทจัดการเกิด
ข้อสงสัยว่าการซื อหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนจะเป็นการฟอกเงิน
(2) กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนรวม หรือก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวม โดยจะ
พิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรือจํานวนเงินของการสั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทุนรวมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบ
ถ้วนชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปต่อไป โดย
หากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อน
เป็นวันทําการถัดไป

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

7.6.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
7.6.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือ
หลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ล่วงหน้าก่อนวันรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 7.7 
ในการขายคืนหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนเป็นจํานวนหน่วยที ต้องการขายคืน ตาม
จํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
นั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 , 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายในห้าวันทําการนับตั งแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน พร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดย
อยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่าง
วันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วย
ลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ
7.6.1.2 ATM 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัทจัดการ
กําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการ
ที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ
อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ยอมรับและ
ผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวม
ถึงการยอมรับความเสี ยงใด ที อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.4 ไปรษณีย์
ยังไม่เปิดให้บริการ
7.6.1.5 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธี
การที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยง
ใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
7.6.1.6 หักบัญชี
ไม่มี
7.6.1.7   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

7.6.1.8 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไป
ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.6.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันรับซื อคืนหน่วยลงทุน
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนในการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีที ได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้
ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์คํานวณราคารับซื อคืน โดย
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.6.3 วันและเวลาที ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทําการในเวลาทําการ โดยจะเปิดรับคําสั งขายคืนตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคาร
พาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น. หากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดได้ ภายในกลุ่มกองทุนเปิดที บริษัทจัดการกําหนด
ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั น การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้
หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง

ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(1) สับเปลี ยนกับกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี
ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมายังกองทุนรวมนี ได้

ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั น โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงกองทุนที สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน พร้อมทั งลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ดังนี 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง (Switch out)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ต้นทาง ตามข้อ 7.6.3 และ 7.7 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง (Switch in) 
(1) ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงที มีการเปิดเสนอขายครั งแรกภายในวันทําการสุดท้ายของ
ช่วงเวลาเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น.
(2) ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลาย
ทาง ตามข้อ 6.2.8 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที 
ได้รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคา
ขายและราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือ
หน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการ
รับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนทั งจํานวน จากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด
ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที จะสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดต้นทางที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับ
เปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน
(4) ในกรณีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นข้อจํากัดจํานวนเงินขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางจากบริษัทจัดการ
(5) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกอง
ทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(5.1) กรณีระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดัง
กล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(5.2) กรณีระบุเป็นจํานวนเงิน

กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวัน
ทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียน
กองทุนสําหรับการสับเปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือ ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนด
ราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น
8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินตามวิธี
การดังนี 
1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์อื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วย ตามวิธีการดังต่อไปนี 
(2.1) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
(2.2) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัท
จัดการจะกําหนดต่อไป
หมายเหตุ: ส่วนต่างระหว่างมูลค่า เท่ากับ มูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน หักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
3. กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับผู้
ถือหน่วยแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วย
4. กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
แทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขาย
คืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมได้ในกรณีดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3)บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่เกิน
10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบ เพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ตามข้อ 22.1.2 ในส่วนข้อผูกพัน

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุด
รับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบ
ถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั น ให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั ง
ซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

11.3 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามข้อ 16.4.2 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อน
หลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดย
พลัน

11.4 ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการ
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
สําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วัน
ทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

กลุ่มกิจการ บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนฟื นฟู กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร
แห่งประเทศไทย

กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ น
ในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที สอง (Asian Bond
Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting
of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)

กองทุน AI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)

กองทุน buy & hold กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จนครบ
กําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม

กองทุน CIS
ต่างประเทศ

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะ
จัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน
infra กองทุน private equity ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน ETF ต่างประเทศ กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน infra รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง
ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้าง
พื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

กองทุน LTF กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

กองทุน property กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

กองทุน UI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited
Investor Mutual Fund)

การลดความเสี ยง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลด
ความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ โครงการจัดการกองทุนรวม

เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

เงินฝากอิสลาม ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบเคียงได้กับ
เงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่
สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ เวลาใด ๆ

ดัชนีกลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์

ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

ตราสารภาครัฐไทย ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้
มีภาระผูกพัน

ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้คํ้าประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

ตราสาร Basel III ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแลสถาบันการเงิน
ของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)

ตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและผู้
เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการ
จัดการซื อขายเป็นประการอื น และผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนั น

ธปท. ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธพ. ธนาคารพาณิชย์

บค. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

บง. บริษัทเงินทุน

บล. บริษัทหลักทรัพย์

บลจ. บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทจดทะเบียน บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ใน SET

บริษัทย่อย บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

บริษัทใหญ่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

แบบ filing แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที  6)

ผู้มีภาระผูกพัน ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คํ้าประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วย
ลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้างมาก มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของ
จํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

ศูนย์ซื อขาย
derivatives

ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

หน่วย CIS หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวม
เพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุน
ส่วนบุคคล

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

หน่วย infra หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื น
ฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

หน่วย property หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

หุ้นกู้ระยะสั น หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

B/E ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

benchmark ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

CIS operator บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

concentration limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

CRA สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที  5

credit derivatives derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี  (credit
event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

credit event เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

credit rating อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

currency risk ความเสี ยงด้าน FX

delta อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญากับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

derivatives สัญญาซื อขายล่วงหน้า

derivatives on 
organized exchange

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

discount rate อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

DW ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

foreign REIT กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

FX อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

GMS ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน
(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

group limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

guarantor rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้คํ้าประกัน

international scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

investment grade credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

IOSCO International Organization of Securities Commissions

IPO การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial Public
Offering)

issue rating อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

market price มูลค่าตามราคาตลาด

MF กองทุนรวม (Mutual Fund)

MMF กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

national scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

NAV มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

net exposure มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Nonretail MF กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ งอยู่ภาย
ใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

notional amount มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

obligation ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

options สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3
แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

OTC derivatives derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

P/N ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

portfolio duration อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

product limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

PVD กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

regulated market ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี

ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

repo ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

retail MF กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

reverse repo ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

SBL ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

securities lending ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

share warrants ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

single entity limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

SIP Specific Investment Products

SN ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

sovereign rating อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

TBMA สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

TSFC บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

TSR ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription
Right)

underlying สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

WFE World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  UOB Smart DividendFocused Equity Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UOBSDF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยกองทุนจะเน้นลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ งบริษัทดังกล่าวมีประวัติการจ่ายเงินปันผลที 
สม่ําเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
หลัก

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ไม่ลงทุน

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
กองทุนจะนําเงินลงทุนที ระดมได้ไปเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที มี
ประวัติการจ่ายเงินปันผลที สมํ่าเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต โดยผู้จัดการ
กองทุนจะพิจารณาหลักทรัพย์ที จะลงทุนให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจของประเทศและแนวโน้มการลงทุนของบริษัทเป็นหลัก
ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักโดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ดังนี 
1. ประวัติการจ่ายเงินปันผลในอดีต
2. ผลประกอบการในปัจจุบันและในอนาคต
3. แนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาถึงการลงทุนที มีความมั นคง และ/หรือ มีความผันผวนตํ่า รวมถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ประกอบด้วย ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และกองทุนจะลงทุนโดยมี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือ
เท่ากับ 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยเงินทุนส่วนที เหลือจะนําไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี 
กึ งทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานประกาศกําหนด ทั งนี ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทที ลงทุนไตรมาสละ 1
ครั ง โดยผู้จัดการกองทุนจะนําเสนอผลการพิจารณาให้แก่คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) อย่างไรก็ตาม
หากมีปัจจัยหรือเหตการณ์ที ผู้จัดการกองทุนมีความเห็นว่าอาจเปลี ยนแปลงผลการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้
ออกตราสารอย่างมีนัยสําคัญก่อนรอบการพิจารณา ผู้จัดการกองทุนจะปรับเปลี ยนการลงทุนในหุ้นดังกล่าวให้เหมาะสม และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ข้างต้น

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี 
รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว ซึ งหลักทรัพยหรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) ตราสารหนี ที มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured
Notes) สัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถึงตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non –
investment grade) และตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ทั งนี กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื น บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่างตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าว

ส่วนที  1 : ตราสาร TS (transferable securities) 
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นตามที กําหนดในประกาศ
ทน.87/2558 ภาคผนวก 3 ซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับ
โอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอซึ ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํา
มาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้อง
อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1. 
2.1 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับ
อาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
1.1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.1 
1.2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.2.2 จดทะเบียนซื อขายใน SET 

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) ธนาคารออมสิน
(3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(4) ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(7) ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
(8) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(9) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(10) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (9)

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทย
2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที 
ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือ ที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการ การคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ มากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญา ซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจ หรือ
ดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและ
เป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการ โดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้
เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวันมากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม ตามที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ งบาง
อัตราส่วนการลงทุนหรือทั งหมดจะไม่เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกําหนดไว้ สําหรับอัตราส่วนการลงทุนที เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กรณีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลง
อัตราส่วนการลงทุนนั น บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย รายละเอียดอัตราส่วนการลงทุนมี
ดังต่อไปนี 

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2
หน่วย CIS ตามที ระบุใน ข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

4.3 เสนอขายในประเทศไทย

4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วันที 
ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 

5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออก
ตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการ
เป็นหลักทรัพย์ซื อขายใน SET)

5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ซึ งหุ้น
ของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่ระหว่างดําเนินการ
แก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขายใน SET)

5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 5.1

5.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.4.1 ตราสาร Basel III 
5.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 
5.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
5.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่
วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9
5.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
5.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

5.5 DW ที มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade

5.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment
grade
5.6.1 reverse repo

5.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียน
ซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET 
5.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่
กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

 5.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.2 ที จด
ทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวม
ถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 หน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมีลักษณะ
ตาม 5.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)**

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุก
บริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือ
การเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงินกับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

** หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที 3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)***

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ
ตั วสัญญาใช้เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวม
ถึงสาขาในต่างประเทศของ นิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้
ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั ง
ขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุน ได้รับโอนกรรมสิทธิ มา
จากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities
lending)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี เว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี ย
ตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับMF ที อายุคงเหลือ ≤ 6
เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยน
มือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้อง
ในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุน สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนในตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน เงิน
ฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุ
กองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุน
ใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้องกับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 หน่วย infra หรือหน่วย property ไม่เกิน 20%

4 Reverse repo ไม่เกิน 25%

5 Securities lending ไม่เกิน 25%

6 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่
สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี 
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1 มีลักษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้อ 5 ในส่วนที 
1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา (single entity limit)

6.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment
grade หรือไม่มี credit rating

รวมกัน
ไม่เกิน 15%

*** สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บริษัทจัดการรายเดียวกันต้องมี
จํานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั งหมด
ของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน ตราสาร Basel III และศุ
กูก ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐ
ไทย หรือ ตราสารหนี ภาครัฐ
ต่างประเทศ)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)1

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะ
เวลาบัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออก
ใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงิน
ล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สิน
ทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั น
จะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการทั วไป และในกรณีที ผู้ออก
ตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออก
และเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ใน
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออก
ใหม่และม ีcredit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1.
– 9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

4 หน่วย infra ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที ออก
หน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

 5 หน่วย property ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1)  มีขนาดเล็ก

(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

1 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการ
เงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับ
สากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted
Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น
2 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงาน
ไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่าระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่ วันที เกิด
กรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
ที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถ
แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการ
ต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือ
หน่วยของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 

1. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งก่อนวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1)จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ห้ามมิให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการเพื อขยายวงเงินสําหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์ดัง
กล่าวที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่าง
ประเทศจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด
(3) ในกรณีที มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที มีผู้รับผิดชอบการบริหาร
จัดการกองทุนดังกล่าวเป็นบุคคลที มีความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนรวมตามประกาศที สํานักงาน
ก.ล.ต. กําหนด และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื นใดจากกองทุนรวมฟีดเดอร์หรือผู้ถือหน่วยลงทุนใน
ลักษณะที ซ้ําซ้อนกับกองทุนรวมหรือกองทุนต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบเกี ยวกับความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความจําเป็นในการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนั น ภายใน 30 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(4) ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดัง
กล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที อัตราส่วนการลงทุนเป็นไปตามที กําหนด

2. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) หากบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้
ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ห้ามมิให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนเพิ มเติมใน
ทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด และให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าว
จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการ
โดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท
จัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 
2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัท
จัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ
ก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยประกาศในหนังสือพิมพ์
รายวัน 1 ฉบับ รวมทั งปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทุกแห่ง
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) (จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
เรียบร้อยแล้ว) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูก
ต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน พร้อมหลัก
ฐานตามข้อ 5.2.7 ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ
เงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะ
ผู้ถือหน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสารสําคัญของกองทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี เข้า
กองทุนเปิดนี ตามเงื อนไข วัน เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือ
คําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยลงวันที ตามวันที ที ซื อแต่ไม่เกินวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อต้องขีดคร่อม
เฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ โดยบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีที บริษัท
จัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 บัญชีประเภทออมทรัพย์ของ ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
และบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
หลังจากที บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้
รับหลักฐานการรับชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อหน่วยลงทุนจะ
สมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้เรียกเก็บเงินตาม เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั ง
จ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชี
กองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น ที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็นผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม
นอกจากนี บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได ้(ถ้ามี) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามวิธีการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตข้อ 6.2.2.7 

5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อ
หลังจากที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อ
โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที สั งซื อในวันเดียวกัน และมีมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือไม่เพียงพอต่อ
การจัดสรร บริษัทจะจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยทุกรายเป็นมูลค่าขั นต่ํารายละ 2,000บาท (สองพันบาทถ้วน) บาท(จํานวนเงินดัง
กล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว) ก่อนในลําดับแรก โดยส่วนที เหลือจะจัดสรรให้ตามสัดส่วนมูลค่า
ที สั งซื อหักด้วยมูลค่าขั นตํ่าที ได้ทําการจัดสรรให้แล้ว หากมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือมีไม่เพียงพอที จะจัดสรรให้กับผู้
ถือหน่วยทุกรายตามมูลค่าขั นต่ําที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะทําการจัดสรรมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือที มีอยู่ทั งหมด
ตามสัดส่วนมูลค่าที สั งซื อให้แก่ผู้ถือหน่วย
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่
จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุนเกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อ
ยกเว้นตามข้อ 22(2) (ข.), (ค.), (ง.) และ ข้อ 29(1) แห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที สน.22/2552 เรื องการจัดตั งกองทุนรวมและการเข้าทําสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที  28
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการภายหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจําหน่าย
หน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึงสามสิบห้าราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะยุติการจําหน่ายหน่วยลงทุนและแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสิบห้าวันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน และคืน
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ภายในหนึ งเดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานั นได้อันเนื องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปี นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลานั นให้ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุน
ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วตามวรรคหนึ ง ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วย ลงทุนเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ดําเนินการเป็นประการอื นได้

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ไม่มี

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข). สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ
(ค). สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ)
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

(2) กรณีนิติบุคคล
(ก). สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข). สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(ค). ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง). หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วย ค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุน ดังกล่าวเป็น
ราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และ
การประกาศมูลค่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดําเนินการใน กรณีที 
มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุน ภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.2.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้ว
แต่กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้า
มี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความ
ต่างๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสาร
หรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือวิธี
การอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณา
จัดสรรให้โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการ
จัดสรรตามจํานวนที สั งซื อ

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 ข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้ผู้
ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ลงนามรับรองให้
กับผู้สั งซื อไว้เป็นหลักฐาน

6.2.2.2 ATM 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้อง
ลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบเอทีเอ็มจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์เมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะต้องลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
คําขอใช้บริการ

คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและ
บริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้สั งซื อ หน่วยลงทุนจะไม่
สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคาร
ทางโทรศัพท์นั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.4 ไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัท
จัดการกําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนที ส่งมายังบริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนนั นจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนและบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วย ลงทุนได้โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
นั นได้เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ ทั งนี บริษัทจัดการจะทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนที ได้รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันทําการถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และ
ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.5 INTERNET 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลง
นามในคําขอใชับริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น

6.2.2.6 หักบัญชี
ผู้สนใจสามารถซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตเฉพาะที บริษัทจัดการกําหนด
ได้ที บริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเฉพาะที เปิดให้บริการนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
( 1 ) ในการสั งซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นประจําทุกเดือนในเวลาเดียวกัน ด้วยการให้ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือบัญชี
บัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้เปิดไว้ที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนด้วยจํานวนเงินที เท่ากันในแต่ละงวด
( 2 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการนี สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเพื อขอใช้
บริการ โดยกรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วง
หน้า” ซึ งการให้บริษัทจัดการดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีผลใช้บังคับ และ
ให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนคําสั ง โดยแจ้งไปยังบริษัทจัดการหรือสาขาของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าไว้ตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุในแบบคําขอดังกล่าว
( 3 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื อ บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น และจํานวนเงินที ต้องการสั งซื อซึ งจะ
ต้องไม่ต่ํากว่าครั งละ 1,000 บาท และเพิ มขึ นเป็นจํานวนทวีคูณของ 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินจาก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อและโอนเข้าบัญชีสั งซื อกองทุนเปิดเพื อซื อหน่วยลงทุนทุกเดือน ตามที ผู้สั งซื อ
ได้ระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย ซึ งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ในกรณี
ที วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดบริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในวันทําการ
ถัดไปเพื อซื อหน่วยลงทุนในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น
อนึ งค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที เกี ยวข้องกับการหักบัญชีที เรียกเก็บโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะเป็นภาระ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน
( 4 ) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไข “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน
และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกคําขอยกเลิกการใช้บริการและกรอก “หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
( 5 ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฎอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์
และใช้อ้างอิงได้

6.2.2.7 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบการสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิต
นั น

บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านทางบัตรเครดิตจะยอมรับและผูกพันตามเงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความ
เสี ยงใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ

ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีบัตรเครดิต
เป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุน
ที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.2.8 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.9 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน
เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น ในกรณีที ชําระเงินค่าซื อ
หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงิน ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั ง
จ่าย “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ เพื อเข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์ที บริษัทจัดการเปิด
ไว ้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
หรือ “บัญชีเพื อการสั งซื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน – บลจ. ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จํากัด” เพื อเข้าบัญชีประเภทกระแสราย
วันที บริษัทจัดการเปิดไว้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
หรือ “UOB Asset Management(Thailand)Sub&Red” เพื อเข้าบัญชีกระแสรายวันที บริษัทจัดการเปิดไว้ของธนาคารดังต่อ
ไปนี 
 ธนาคารซิตี แบงก์ เอ็น.เอ สาขากรุงเทพฯ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลังโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อ
หน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิกคําสั งซื อนั น ๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดย
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบลบหนี กับ
บริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 ATM 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากใน
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.3 TELEBANK 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ เรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหัก
เงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 ไปรษณีย์
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในคําสั งซื อหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งให้บริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลง
ทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที ระบุไว้ในคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยชําระเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารหรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ ในกรณีที ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคาร ผู้ถือหน่วยต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.5 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็น
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.6 หักบัญชี
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือ
ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" เท่านั นเพื อซื อหน่วย
ลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหัก
บัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณีใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และ
เงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัท
จัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอม
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.7 บัตรเดรดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชี
บัตรเครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือ
บัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.8 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
เว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
15 วัน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนโดย
ได้พิสูจน์และ/หรือติดตาม เพื อระบุตัวตนของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้วนั นแต่ไม่สามารถระบุได้ ไม่ว่าทางใดทางหนึ งหรือหลาย
ทาง จนเป็นผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคาร
พาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที 
ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และ
เพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อ
พร้อมเงินค่าซื อเต็มจํานวน

ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
จัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระ
ค่าซื อในส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลง
ทะเบียนไปยังที อยู่ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 4 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการ
จัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุนหรือปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีหยุดการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วปรากฏว่าหากขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมจะก่อให้เกิด
ปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าจะไม่สามารถดํารงสัดส่วนตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่
สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน
รวม ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันทําการหยุดการขายหน่วยลงทุน โดยจะติดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

6.2.6.2 กรณีปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการมีสิทธิจะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือกรณีที บริษัทจัดการเกิด
ข้อสงสัยว่าการซื อหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนจะเป็นการฟอกเงิน
(2) กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนรวม หรือก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวม โดยจะ
พิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรือจํานวนเงินของการสั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทุนรวมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบ
ถ้วนชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปต่อไป โดย
หากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อน
เป็นวันทําการถัดไป

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

7.6.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
7.6.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือ
หลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ล่วงหน้าก่อนวันรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 7.7 
ในการขายคืนหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนเป็นจํานวนหน่วยที ต้องการขายคืน ตาม
จํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
นั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 , 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายในห้าวันทําการนับตั งแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน พร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดย
อยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่าง
วันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วย
ลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ
7.6.1.2 ATM 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัทจัดการ
กําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการ
ที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ
อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ยอมรับและ
ผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวม
ถึงการยอมรับความเสี ยงใด ที อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.4 ไปรษณีย์
ยังไม่เปิดให้บริการ
7.6.1.5 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธี
การที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยง
ใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
7.6.1.6 หักบัญชี
ไม่มี
7.6.1.7   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

7.6.1.8 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไป
ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.6.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันรับซื อคืนหน่วยลงทุน
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนในการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีที ได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้
ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์คํานวณราคารับซื อคืน โดย
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.6.3 วันและเวลาที ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทําการในเวลาทําการ โดยจะเปิดรับคําสั งขายคืนตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคาร
พาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น. หากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดได้ ภายในกลุ่มกองทุนเปิดที บริษัทจัดการกําหนด
ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั น การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้
หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง

ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(1) สับเปลี ยนกับกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี
ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมายังกองทุนรวมนี ได้

ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั น โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงกองทุนที สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน พร้อมทั งลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ดังนี 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง (Switch out)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ต้นทาง ตามข้อ 7.6.3 และ 7.7 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง (Switch in) 
(1) ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงที มีการเปิดเสนอขายครั งแรกภายในวันทําการสุดท้ายของ
ช่วงเวลาเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น.
(2) ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลาย
ทาง ตามข้อ 6.2.8 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที 
ได้รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคา
ขายและราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือ
หน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการ
รับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนทั งจํานวน จากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด
ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที จะสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดต้นทางที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับ
เปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน
(4) ในกรณีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นข้อจํากัดจํานวนเงินขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางจากบริษัทจัดการ
(5) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกอง
ทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(5.1) กรณีระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดัง
กล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(5.2) กรณีระบุเป็นจํานวนเงิน

กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวัน
ทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียน
กองทุนสําหรับการสับเปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือ ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนด
ราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น
8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินตามวิธี
การดังนี 
1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์อื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วย ตามวิธีการดังต่อไปนี 
(2.1) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
(2.2) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัท
จัดการจะกําหนดต่อไป
หมายเหตุ: ส่วนต่างระหว่างมูลค่า เท่ากับ มูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน หักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
3. กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับผู้
ถือหน่วยแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วย
4. กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
แทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขาย
คืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมได้ในกรณีดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3)บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่เกิน
10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบ เพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ตามข้อ 22.1.2 ในส่วนข้อผูกพัน

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุด
รับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบ
ถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั น ให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั ง
ซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

11.3 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามข้อ 16.4.2 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อน
หลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดย
พลัน

11.4 ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการ
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
สําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วัน
ทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

กลุ่มกิจการ บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนฟื นฟู กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร
แห่งประเทศไทย

กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ น
ในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที สอง (Asian Bond
Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting
of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)

กองทุน AI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)

กองทุน buy & hold กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จนครบ
กําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม

กองทุน CIS
ต่างประเทศ

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะ
จัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน
infra กองทุน private equity ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน ETF ต่างประเทศ กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน infra รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง
ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้าง
พื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

กองทุน LTF กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

กองทุน property กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

กองทุน UI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited
Investor Mutual Fund)

การลดความเสี ยง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลด
ความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ โครงการจัดการกองทุนรวม

เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

เงินฝากอิสลาม ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบเคียงได้กับ
เงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่
สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ เวลาใด ๆ

ดัชนีกลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์

ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

ตราสารภาครัฐไทย ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้
มีภาระผูกพัน

ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้คํ้าประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

ตราสาร Basel III ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแลสถาบันการเงิน
ของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)

ตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและผู้
เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการ
จัดการซื อขายเป็นประการอื น และผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนั น

ธปท. ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธพ. ธนาคารพาณิชย์

บค. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

บง. บริษัทเงินทุน

บล. บริษัทหลักทรัพย์

บลจ. บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทจดทะเบียน บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ใน SET

บริษัทย่อย บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

บริษัทใหญ่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

แบบ filing แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที  6)

ผู้มีภาระผูกพัน ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คํ้าประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วย
ลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้างมาก มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของ
จํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

ศูนย์ซื อขาย
derivatives

ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

หน่วย CIS หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวม
เพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุน
ส่วนบุคคล

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

หน่วย infra หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื น
ฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

หน่วย property หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

หุ้นกู้ระยะสั น หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

B/E ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

benchmark ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

CIS operator บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

concentration limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

CRA สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที  5

credit derivatives derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี  (credit
event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

credit event เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

credit rating อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

currency risk ความเสี ยงด้าน FX

delta อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญากับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

derivatives สัญญาซื อขายล่วงหน้า

derivatives on 
organized exchange

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

discount rate อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

DW ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

foreign REIT กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

FX อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

GMS ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน
(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

group limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

guarantor rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้คํ้าประกัน

international scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

investment grade credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

IOSCO International Organization of Securities Commissions

IPO การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial Public
Offering)

issue rating อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

market price มูลค่าตามราคาตลาด

MF กองทุนรวม (Mutual Fund)

MMF กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

national scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

NAV มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

net exposure มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Nonretail MF กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ งอยู่ภาย
ใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

notional amount มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

obligation ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

options สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3
แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

OTC derivatives derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

P/N ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

portfolio duration อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

product limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

PVD กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

regulated market ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี

ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

repo ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

retail MF กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

reverse repo ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

SBL ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

securities lending ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

share warrants ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

single entity limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

SIP Specific Investment Products

SN ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

sovereign rating อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

TBMA สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

TSFC บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

TSR ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription
Right)

underlying สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

WFE World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  UOB Smart DividendFocused Equity Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UOBSDF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยกองทุนจะเน้นลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ งบริษัทดังกล่าวมีประวัติการจ่ายเงินปันผลที 
สม่ําเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
หลัก

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ไม่ลงทุน

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
กองทุนจะนําเงินลงทุนที ระดมได้ไปเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที มี
ประวัติการจ่ายเงินปันผลที สมํ่าเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต โดยผู้จัดการ
กองทุนจะพิจารณาหลักทรัพย์ที จะลงทุนให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจของประเทศและแนวโน้มการลงทุนของบริษัทเป็นหลัก
ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักโดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ดังนี 
1. ประวัติการจ่ายเงินปันผลในอดีต
2. ผลประกอบการในปัจจุบันและในอนาคต
3. แนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาถึงการลงทุนที มีความมั นคง และ/หรือ มีความผันผวนตํ่า รวมถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ประกอบด้วย ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และกองทุนจะลงทุนโดยมี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือ
เท่ากับ 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยเงินทุนส่วนที เหลือจะนําไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี 
กึ งทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานประกาศกําหนด ทั งนี ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทที ลงทุนไตรมาสละ 1
ครั ง โดยผู้จัดการกองทุนจะนําเสนอผลการพิจารณาให้แก่คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) อย่างไรก็ตาม
หากมีปัจจัยหรือเหตการณ์ที ผู้จัดการกองทุนมีความเห็นว่าอาจเปลี ยนแปลงผลการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้
ออกตราสารอย่างมีนัยสําคัญก่อนรอบการพิจารณา ผู้จัดการกองทุนจะปรับเปลี ยนการลงทุนในหุ้นดังกล่าวให้เหมาะสม และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ข้างต้น

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี 
รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว ซึ งหลักทรัพยหรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) ตราสารหนี ที มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured
Notes) สัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถึงตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non –
investment grade) และตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ทั งนี กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื น บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่างตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าว

ส่วนที  1 : ตราสาร TS (transferable securities) 
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นตามที กําหนดในประกาศ
ทน.87/2558 ภาคผนวก 3 ซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับ
โอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอซึ ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํา
มาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้อง
อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1. 
2.1 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับ
อาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
1.1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.1 
1.2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.2.2 จดทะเบียนซื อขายใน SET 

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) ธนาคารออมสิน
(3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(4) ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(7) ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
(8) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(9) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(10) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (9)

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทย
2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที 
ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือ ที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการ การคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ มากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญา ซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจ หรือ
ดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและ
เป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการ โดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้
เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวันมากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม ตามที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ งบาง
อัตราส่วนการลงทุนหรือทั งหมดจะไม่เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกําหนดไว้ สําหรับอัตราส่วนการลงทุนที เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กรณีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลง
อัตราส่วนการลงทุนนั น บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย รายละเอียดอัตราส่วนการลงทุนมี
ดังต่อไปนี 

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2
หน่วย CIS ตามที ระบุใน ข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

4.3 เสนอขายในประเทศไทย

4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วันที 
ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 

5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออก
ตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการ
เป็นหลักทรัพย์ซื อขายใน SET)

5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ซึ งหุ้น
ของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่ระหว่างดําเนินการ
แก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขายใน SET)

5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 5.1

5.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.4.1 ตราสาร Basel III 
5.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 
5.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
5.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่
วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9
5.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
5.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

5.5 DW ที มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade

5.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment
grade
5.6.1 reverse repo

5.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียน
ซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET 
5.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่
กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

 5.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.2 ที จด
ทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวม
ถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 หน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมีลักษณะ
ตาม 5.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)**

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุก
บริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือ
การเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงินกับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

** หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที 3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)***

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ
ตั วสัญญาใช้เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวม
ถึงสาขาในต่างประเทศของ นิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้
ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั ง
ขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุน ได้รับโอนกรรมสิทธิ มา
จากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities
lending)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี เว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี ย
ตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับMF ที อายุคงเหลือ ≤ 6
เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยน
มือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้อง
ในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุน สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนในตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน เงิน
ฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุ
กองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุน
ใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้องกับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 หน่วย infra หรือหน่วย property ไม่เกิน 20%

4 Reverse repo ไม่เกิน 25%

5 Securities lending ไม่เกิน 25%

6 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่
สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี 
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1 มีลักษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้อ 5 ในส่วนที 
1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา (single entity limit)

6.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment
grade หรือไม่มี credit rating

รวมกัน
ไม่เกิน 15%

*** สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บริษัทจัดการรายเดียวกันต้องมี
จํานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั งหมด
ของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน ตราสาร Basel III และศุ
กูก ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐ
ไทย หรือ ตราสารหนี ภาครัฐ
ต่างประเทศ)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)1

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะ
เวลาบัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออก
ใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงิน
ล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สิน
ทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั น
จะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการทั วไป และในกรณีที ผู้ออก
ตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออก
และเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ใน
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออก
ใหม่และม ีcredit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1.
– 9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

4 หน่วย infra ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที ออก
หน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

 5 หน่วย property ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1)  มีขนาดเล็ก

(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

1 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการ
เงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับ
สากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted
Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น
2 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงาน
ไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่าระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่ วันที เกิด
กรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
ที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถ
แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการ
ต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือ
หน่วยของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 

1. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งก่อนวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1)จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ห้ามมิให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการเพื อขยายวงเงินสําหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์ดัง
กล่าวที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่าง
ประเทศจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด
(3) ในกรณีที มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที มีผู้รับผิดชอบการบริหาร
จัดการกองทุนดังกล่าวเป็นบุคคลที มีความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนรวมตามประกาศที สํานักงาน
ก.ล.ต. กําหนด และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื นใดจากกองทุนรวมฟีดเดอร์หรือผู้ถือหน่วยลงทุนใน
ลักษณะที ซ้ําซ้อนกับกองทุนรวมหรือกองทุนต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบเกี ยวกับความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความจําเป็นในการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนั น ภายใน 30 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(4) ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดัง
กล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที อัตราส่วนการลงทุนเป็นไปตามที กําหนด

2. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) หากบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้
ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ห้ามมิให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนเพิ มเติมใน
ทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด และให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าว
จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการ
โดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท
จัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 
2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัท
จัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ
ก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยประกาศในหนังสือพิมพ์
รายวัน 1 ฉบับ รวมทั งปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทุกแห่ง
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) (จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
เรียบร้อยแล้ว) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูก
ต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน พร้อมหลัก
ฐานตามข้อ 5.2.7 ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ
เงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะ
ผู้ถือหน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสารสําคัญของกองทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี เข้า
กองทุนเปิดนี ตามเงื อนไข วัน เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือ
คําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยลงวันที ตามวันที ที ซื อแต่ไม่เกินวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อต้องขีดคร่อม
เฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ โดยบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีที บริษัท
จัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 บัญชีประเภทออมทรัพย์ของ ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
และบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
หลังจากที บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้
รับหลักฐานการรับชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อหน่วยลงทุนจะ
สมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้เรียกเก็บเงินตาม เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั ง
จ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชี
กองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น ที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็นผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม
นอกจากนี บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได ้(ถ้ามี) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามวิธีการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตข้อ 6.2.2.7 

5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อ
หลังจากที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อ
โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที สั งซื อในวันเดียวกัน และมีมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือไม่เพียงพอต่อ
การจัดสรร บริษัทจะจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยทุกรายเป็นมูลค่าขั นต่ํารายละ 2,000บาท (สองพันบาทถ้วน) บาท(จํานวนเงินดัง
กล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว) ก่อนในลําดับแรก โดยส่วนที เหลือจะจัดสรรให้ตามสัดส่วนมูลค่า
ที สั งซื อหักด้วยมูลค่าขั นตํ่าที ได้ทําการจัดสรรให้แล้ว หากมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือมีไม่เพียงพอที จะจัดสรรให้กับผู้
ถือหน่วยทุกรายตามมูลค่าขั นต่ําที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะทําการจัดสรรมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือที มีอยู่ทั งหมด
ตามสัดส่วนมูลค่าที สั งซื อให้แก่ผู้ถือหน่วย
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่
จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุนเกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อ
ยกเว้นตามข้อ 22(2) (ข.), (ค.), (ง.) และ ข้อ 29(1) แห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที สน.22/2552 เรื องการจัดตั งกองทุนรวมและการเข้าทําสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที  28
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการภายหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจําหน่าย
หน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึงสามสิบห้าราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะยุติการจําหน่ายหน่วยลงทุนและแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสิบห้าวันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน และคืน
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ภายในหนึ งเดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานั นได้อันเนื องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปี นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลานั นให้ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุน
ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วตามวรรคหนึ ง ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วย ลงทุนเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ดําเนินการเป็นประการอื นได้

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ไม่มี

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข). สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ
(ค). สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ)
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

(2) กรณีนิติบุคคล
(ก). สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข). สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(ค). ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง). หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วย ค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุน ดังกล่าวเป็น
ราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และ
การประกาศมูลค่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดําเนินการใน กรณีที 
มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุน ภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.2.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้ว
แต่กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้า
มี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความ
ต่างๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสาร
หรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือวิธี
การอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณา
จัดสรรให้โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการ
จัดสรรตามจํานวนที สั งซื อ

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 ข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้ผู้
ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ลงนามรับรองให้
กับผู้สั งซื อไว้เป็นหลักฐาน

6.2.2.2 ATM 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้อง
ลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบเอทีเอ็มจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์เมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะต้องลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
คําขอใช้บริการ

คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและ
บริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้สั งซื อ หน่วยลงทุนจะไม่
สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคาร
ทางโทรศัพท์นั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.4 ไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัท
จัดการกําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนที ส่งมายังบริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนนั นจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนและบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วย ลงทุนได้โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
นั นได้เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ ทั งนี บริษัทจัดการจะทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนที ได้รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันทําการถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และ
ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.5 INTERNET 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลง
นามในคําขอใชับริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น

6.2.2.6 หักบัญชี
ผู้สนใจสามารถซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตเฉพาะที บริษัทจัดการกําหนด
ได้ที บริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเฉพาะที เปิดให้บริการนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
( 1 ) ในการสั งซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นประจําทุกเดือนในเวลาเดียวกัน ด้วยการให้ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือบัญชี
บัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้เปิดไว้ที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนด้วยจํานวนเงินที เท่ากันในแต่ละงวด
( 2 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการนี สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเพื อขอใช้
บริการ โดยกรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วง
หน้า” ซึ งการให้บริษัทจัดการดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีผลใช้บังคับ และ
ให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนคําสั ง โดยแจ้งไปยังบริษัทจัดการหรือสาขาของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าไว้ตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุในแบบคําขอดังกล่าว
( 3 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื อ บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น และจํานวนเงินที ต้องการสั งซื อซึ งจะ
ต้องไม่ต่ํากว่าครั งละ 1,000 บาท และเพิ มขึ นเป็นจํานวนทวีคูณของ 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินจาก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อและโอนเข้าบัญชีสั งซื อกองทุนเปิดเพื อซื อหน่วยลงทุนทุกเดือน ตามที ผู้สั งซื อ
ได้ระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย ซึ งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ในกรณี
ที วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดบริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในวันทําการ
ถัดไปเพื อซื อหน่วยลงทุนในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น
อนึ งค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที เกี ยวข้องกับการหักบัญชีที เรียกเก็บโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะเป็นภาระ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน
( 4 ) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไข “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน
และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกคําขอยกเลิกการใช้บริการและกรอก “หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
( 5 ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฎอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์
และใช้อ้างอิงได้

6.2.2.7 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบการสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิต
นั น

บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านทางบัตรเครดิตจะยอมรับและผูกพันตามเงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความ
เสี ยงใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ

ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีบัตรเครดิต
เป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุน
ที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.2.8 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.9 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน
เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น ในกรณีที ชําระเงินค่าซื อ
หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงิน ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั ง
จ่าย “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ เพื อเข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์ที บริษัทจัดการเปิด
ไว ้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
หรือ “บัญชีเพื อการสั งซื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน – บลจ. ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จํากัด” เพื อเข้าบัญชีประเภทกระแสราย
วันที บริษัทจัดการเปิดไว้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
หรือ “UOB Asset Management(Thailand)Sub&Red” เพื อเข้าบัญชีกระแสรายวันที บริษัทจัดการเปิดไว้ของธนาคารดังต่อ
ไปนี 
 ธนาคารซิตี แบงก์ เอ็น.เอ สาขากรุงเทพฯ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลังโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อ
หน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิกคําสั งซื อนั น ๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดย
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบลบหนี กับ
บริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 ATM 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากใน
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.3 TELEBANK 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ เรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหัก
เงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 ไปรษณีย์
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในคําสั งซื อหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งให้บริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลง
ทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที ระบุไว้ในคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยชําระเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารหรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ ในกรณีที ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคาร ผู้ถือหน่วยต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.5 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็น
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.6 หักบัญชี
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือ
ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" เท่านั นเพื อซื อหน่วย
ลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหัก
บัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณีใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และ
เงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัท
จัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอม
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.7 บัตรเดรดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชี
บัตรเครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือ
บัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.8 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
เว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
15 วัน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนโดย
ได้พิสูจน์และ/หรือติดตาม เพื อระบุตัวตนของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้วนั นแต่ไม่สามารถระบุได้ ไม่ว่าทางใดทางหนึ งหรือหลาย
ทาง จนเป็นผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคาร
พาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที 
ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และ
เพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อ
พร้อมเงินค่าซื อเต็มจํานวน

ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
จัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระ
ค่าซื อในส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลง
ทะเบียนไปยังที อยู่ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 4 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการ
จัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุนหรือปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีหยุดการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วปรากฏว่าหากขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมจะก่อให้เกิด
ปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าจะไม่สามารถดํารงสัดส่วนตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่
สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน
รวม ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันทําการหยุดการขายหน่วยลงทุน โดยจะติดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

6.2.6.2 กรณีปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการมีสิทธิจะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือกรณีที บริษัทจัดการเกิด
ข้อสงสัยว่าการซื อหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนจะเป็นการฟอกเงิน
(2) กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนรวม หรือก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวม โดยจะ
พิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรือจํานวนเงินของการสั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทุนรวมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบ
ถ้วนชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปต่อไป โดย
หากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อน
เป็นวันทําการถัดไป

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

7.6.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
7.6.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือ
หลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ล่วงหน้าก่อนวันรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 7.7 
ในการขายคืนหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนเป็นจํานวนหน่วยที ต้องการขายคืน ตาม
จํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
นั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 , 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายในห้าวันทําการนับตั งแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน พร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดย
อยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่าง
วันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วย
ลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ
7.6.1.2 ATM 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัทจัดการ
กําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการ
ที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ
อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ยอมรับและ
ผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวม
ถึงการยอมรับความเสี ยงใด ที อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.4 ไปรษณีย์
ยังไม่เปิดให้บริการ
7.6.1.5 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธี
การที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยง
ใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
7.6.1.6 หักบัญชี
ไม่มี
7.6.1.7   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

7.6.1.8 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไป
ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.6.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันรับซื อคืนหน่วยลงทุน
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนในการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีที ได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้
ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์คํานวณราคารับซื อคืน โดย
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.6.3 วันและเวลาที ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทําการในเวลาทําการ โดยจะเปิดรับคําสั งขายคืนตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคาร
พาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น. หากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดได้ ภายในกลุ่มกองทุนเปิดที บริษัทจัดการกําหนด
ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั น การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้
หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง

ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(1) สับเปลี ยนกับกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี
ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมายังกองทุนรวมนี ได้

ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั น โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงกองทุนที สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน พร้อมทั งลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ดังนี 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง (Switch out)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ต้นทาง ตามข้อ 7.6.3 และ 7.7 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง (Switch in) 
(1) ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงที มีการเปิดเสนอขายครั งแรกภายในวันทําการสุดท้ายของ
ช่วงเวลาเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น.
(2) ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลาย
ทาง ตามข้อ 6.2.8 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที 
ได้รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคา
ขายและราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือ
หน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการ
รับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนทั งจํานวน จากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด
ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที จะสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดต้นทางที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับ
เปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน
(4) ในกรณีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นข้อจํากัดจํานวนเงินขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางจากบริษัทจัดการ
(5) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกอง
ทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(5.1) กรณีระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดัง
กล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(5.2) กรณีระบุเป็นจํานวนเงิน

กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวัน
ทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียน
กองทุนสําหรับการสับเปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือ ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนด
ราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น
8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินตามวิธี
การดังนี 
1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์อื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วย ตามวิธีการดังต่อไปนี 
(2.1) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
(2.2) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัท
จัดการจะกําหนดต่อไป
หมายเหตุ: ส่วนต่างระหว่างมูลค่า เท่ากับ มูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน หักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
3. กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับผู้
ถือหน่วยแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วย
4. กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
แทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขาย
คืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมได้ในกรณีดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3)บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่เกิน
10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบ เพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ตามข้อ 22.1.2 ในส่วนข้อผูกพัน

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุด
รับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบ
ถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั น ให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั ง
ซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

11.3 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามข้อ 16.4.2 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อน
หลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดย
พลัน

11.4 ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการ
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
สําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วัน
ทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

กลุ่มกิจการ บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนฟื นฟู กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร
แห่งประเทศไทย

กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ น
ในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที สอง (Asian Bond
Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting
of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)

กองทุน AI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)

กองทุน buy & hold กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จนครบ
กําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม

กองทุน CIS
ต่างประเทศ

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะ
จัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน
infra กองทุน private equity ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน ETF ต่างประเทศ กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน infra รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง
ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้าง
พื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

กองทุน LTF กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

กองทุน property กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

กองทุน UI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited
Investor Mutual Fund)

การลดความเสี ยง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลด
ความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ โครงการจัดการกองทุนรวม

เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

เงินฝากอิสลาม ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบเคียงได้กับ
เงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่
สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ เวลาใด ๆ

ดัชนีกลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์

ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

ตราสารภาครัฐไทย ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้
มีภาระผูกพัน

ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้คํ้าประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

ตราสาร Basel III ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแลสถาบันการเงิน
ของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)

ตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและผู้
เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการ
จัดการซื อขายเป็นประการอื น และผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนั น

ธปท. ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธพ. ธนาคารพาณิชย์

บค. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

บง. บริษัทเงินทุน

บล. บริษัทหลักทรัพย์

บลจ. บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทจดทะเบียน บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ใน SET

บริษัทย่อย บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

บริษัทใหญ่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

แบบ filing แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที  6)

ผู้มีภาระผูกพัน ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คํ้าประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วย
ลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้างมาก มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของ
จํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

ศูนย์ซื อขาย
derivatives

ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

หน่วย CIS หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวม
เพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุน
ส่วนบุคคล

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

หน่วย infra หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื น
ฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

หน่วย property หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

หุ้นกู้ระยะสั น หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

B/E ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

benchmark ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

CIS operator บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

concentration limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

CRA สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที  5

credit derivatives derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี  (credit
event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

credit event เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

credit rating อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

currency risk ความเสี ยงด้าน FX

delta อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญากับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

derivatives สัญญาซื อขายล่วงหน้า

derivatives on 
organized exchange

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

discount rate อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

DW ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

foreign REIT กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

FX อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

GMS ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน
(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

group limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

guarantor rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้คํ้าประกัน

international scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

investment grade credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

IOSCO International Organization of Securities Commissions

IPO การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial Public
Offering)

issue rating อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

market price มูลค่าตามราคาตลาด

MF กองทุนรวม (Mutual Fund)

MMF กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

national scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

NAV มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

net exposure มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Nonretail MF กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ งอยู่ภาย
ใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

notional amount มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

obligation ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

options สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3
แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

OTC derivatives derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

P/N ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

portfolio duration อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

product limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

PVD กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

regulated market ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี

ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

repo ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

retail MF กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

reverse repo ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

SBL ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

securities lending ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

share warrants ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

single entity limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

SIP Specific Investment Products

SN ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

sovereign rating อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

TBMA สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

TSFC บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

TSR ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription
Right)

underlying สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

WFE World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  UOB Smart DividendFocused Equity Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UOBSDF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยกองทุนจะเน้นลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ งบริษัทดังกล่าวมีประวัติการจ่ายเงินปันผลที 
สม่ําเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
หลัก

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ไม่ลงทุน

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
กองทุนจะนําเงินลงทุนที ระดมได้ไปเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที มี
ประวัติการจ่ายเงินปันผลที สมํ่าเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต โดยผู้จัดการ
กองทุนจะพิจารณาหลักทรัพย์ที จะลงทุนให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจของประเทศและแนวโน้มการลงทุนของบริษัทเป็นหลัก
ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักโดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ดังนี 
1. ประวัติการจ่ายเงินปันผลในอดีต
2. ผลประกอบการในปัจจุบันและในอนาคต
3. แนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาถึงการลงทุนที มีความมั นคง และ/หรือ มีความผันผวนตํ่า รวมถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ประกอบด้วย ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และกองทุนจะลงทุนโดยมี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือ
เท่ากับ 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยเงินทุนส่วนที เหลือจะนําไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี 
กึ งทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานประกาศกําหนด ทั งนี ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทที ลงทุนไตรมาสละ 1
ครั ง โดยผู้จัดการกองทุนจะนําเสนอผลการพิจารณาให้แก่คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) อย่างไรก็ตาม
หากมีปัจจัยหรือเหตการณ์ที ผู้จัดการกองทุนมีความเห็นว่าอาจเปลี ยนแปลงผลการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้
ออกตราสารอย่างมีนัยสําคัญก่อนรอบการพิจารณา ผู้จัดการกองทุนจะปรับเปลี ยนการลงทุนในหุ้นดังกล่าวให้เหมาะสม และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ข้างต้น

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี 
รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว ซึ งหลักทรัพยหรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) ตราสารหนี ที มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured
Notes) สัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถึงตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non –
investment grade) และตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ทั งนี กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื น บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่างตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าว

ส่วนที  1 : ตราสาร TS (transferable securities) 
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นตามที กําหนดในประกาศ
ทน.87/2558 ภาคผนวก 3 ซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับ
โอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอซึ ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํา
มาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้อง
อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1. 
2.1 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับ
อาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
1.1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.1 
1.2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.2.2 จดทะเบียนซื อขายใน SET 

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) ธนาคารออมสิน
(3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(4) ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(7) ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
(8) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(9) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(10) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (9)

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทย
2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที 
ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือ ที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการ การคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ มากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญา ซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจ หรือ
ดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและ
เป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการ โดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้
เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวันมากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม ตามที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ งบาง
อัตราส่วนการลงทุนหรือทั งหมดจะไม่เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกําหนดไว้ สําหรับอัตราส่วนการลงทุนที เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กรณีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลง
อัตราส่วนการลงทุนนั น บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย รายละเอียดอัตราส่วนการลงทุนมี
ดังต่อไปนี 

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2
หน่วย CIS ตามที ระบุใน ข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

4.3 เสนอขายในประเทศไทย

4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วันที 
ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 

5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออก
ตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการ
เป็นหลักทรัพย์ซื อขายใน SET)

5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ซึ งหุ้น
ของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่ระหว่างดําเนินการ
แก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขายใน SET)

5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 5.1

5.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.4.1 ตราสาร Basel III 
5.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 
5.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
5.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่
วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9
5.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
5.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

5.5 DW ที มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade

5.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment
grade
5.6.1 reverse repo

5.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียน
ซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET 
5.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่
กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

 5.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.2 ที จด
ทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวม
ถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 หน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมีลักษณะ
ตาม 5.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)**

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุก
บริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือ
การเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงินกับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

** หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที 3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)***

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ
ตั วสัญญาใช้เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวม
ถึงสาขาในต่างประเทศของ นิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้
ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั ง
ขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุน ได้รับโอนกรรมสิทธิ มา
จากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities
lending)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี เว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี ย
ตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับMF ที อายุคงเหลือ ≤ 6
เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยน
มือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้อง
ในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุน สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนในตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน เงิน
ฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุ
กองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุน
ใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้องกับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 หน่วย infra หรือหน่วย property ไม่เกิน 20%

4 Reverse repo ไม่เกิน 25%

5 Securities lending ไม่เกิน 25%

6 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่
สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี 
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1 มีลักษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้อ 5 ในส่วนที 
1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา (single entity limit)

6.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment
grade หรือไม่มี credit rating

รวมกัน
ไม่เกิน 15%

*** สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บริษัทจัดการรายเดียวกันต้องมี
จํานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั งหมด
ของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน ตราสาร Basel III และศุ
กูก ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐ
ไทย หรือ ตราสารหนี ภาครัฐ
ต่างประเทศ)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)1

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะ
เวลาบัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออก
ใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงิน
ล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สิน
ทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั น
จะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการทั วไป และในกรณีที ผู้ออก
ตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออก
และเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ใน
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออก
ใหม่และม ีcredit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1.
– 9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

4 หน่วย infra ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที ออก
หน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

 5 หน่วย property ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1)  มีขนาดเล็ก

(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

1 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการ
เงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับ
สากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted
Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น
2 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงาน
ไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่าระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่ วันที เกิด
กรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
ที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถ
แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการ
ต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือ
หน่วยของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 

1. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งก่อนวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1)จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ห้ามมิให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการเพื อขยายวงเงินสําหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์ดัง
กล่าวที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่าง
ประเทศจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด
(3) ในกรณีที มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที มีผู้รับผิดชอบการบริหาร
จัดการกองทุนดังกล่าวเป็นบุคคลที มีความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนรวมตามประกาศที สํานักงาน
ก.ล.ต. กําหนด และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื นใดจากกองทุนรวมฟีดเดอร์หรือผู้ถือหน่วยลงทุนใน
ลักษณะที ซ้ําซ้อนกับกองทุนรวมหรือกองทุนต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบเกี ยวกับความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความจําเป็นในการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนั น ภายใน 30 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(4) ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดัง
กล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที อัตราส่วนการลงทุนเป็นไปตามที กําหนด

2. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) หากบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้
ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ห้ามมิให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนเพิ มเติมใน
ทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด และให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าว
จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการ
โดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท
จัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 
2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัท
จัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ
ก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยประกาศในหนังสือพิมพ์
รายวัน 1 ฉบับ รวมทั งปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทุกแห่ง
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) (จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
เรียบร้อยแล้ว) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูก
ต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน พร้อมหลัก
ฐานตามข้อ 5.2.7 ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ
เงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะ
ผู้ถือหน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสารสําคัญของกองทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี เข้า
กองทุนเปิดนี ตามเงื อนไข วัน เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือ
คําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยลงวันที ตามวันที ที ซื อแต่ไม่เกินวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อต้องขีดคร่อม
เฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ โดยบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีที บริษัท
จัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 บัญชีประเภทออมทรัพย์ของ ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
และบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
หลังจากที บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้
รับหลักฐานการรับชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อหน่วยลงทุนจะ
สมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้เรียกเก็บเงินตาม เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั ง
จ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชี
กองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น ที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็นผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม
นอกจากนี บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได ้(ถ้ามี) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามวิธีการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตข้อ 6.2.2.7 

5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อ
หลังจากที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อ
โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที สั งซื อในวันเดียวกัน และมีมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือไม่เพียงพอต่อ
การจัดสรร บริษัทจะจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยทุกรายเป็นมูลค่าขั นต่ํารายละ 2,000บาท (สองพันบาทถ้วน) บาท(จํานวนเงินดัง
กล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว) ก่อนในลําดับแรก โดยส่วนที เหลือจะจัดสรรให้ตามสัดส่วนมูลค่า
ที สั งซื อหักด้วยมูลค่าขั นตํ่าที ได้ทําการจัดสรรให้แล้ว หากมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือมีไม่เพียงพอที จะจัดสรรให้กับผู้
ถือหน่วยทุกรายตามมูลค่าขั นต่ําที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะทําการจัดสรรมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือที มีอยู่ทั งหมด
ตามสัดส่วนมูลค่าที สั งซื อให้แก่ผู้ถือหน่วย
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่
จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุนเกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อ
ยกเว้นตามข้อ 22(2) (ข.), (ค.), (ง.) และ ข้อ 29(1) แห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที สน.22/2552 เรื องการจัดตั งกองทุนรวมและการเข้าทําสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที  28
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการภายหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจําหน่าย
หน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึงสามสิบห้าราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะยุติการจําหน่ายหน่วยลงทุนและแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสิบห้าวันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน และคืน
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ภายในหนึ งเดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานั นได้อันเนื องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปี นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลานั นให้ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุน
ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วตามวรรคหนึ ง ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วย ลงทุนเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ดําเนินการเป็นประการอื นได้

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ไม่มี

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข). สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ
(ค). สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ)
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

(2) กรณีนิติบุคคล
(ก). สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข). สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(ค). ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง). หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วย ค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุน ดังกล่าวเป็น
ราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และ
การประกาศมูลค่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดําเนินการใน กรณีที 
มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุน ภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.2.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้ว
แต่กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้า
มี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความ
ต่างๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสาร
หรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือวิธี
การอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณา
จัดสรรให้โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการ
จัดสรรตามจํานวนที สั งซื อ

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 ข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้ผู้
ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ลงนามรับรองให้
กับผู้สั งซื อไว้เป็นหลักฐาน

6.2.2.2 ATM 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้อง
ลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบเอทีเอ็มจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์เมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะต้องลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
คําขอใช้บริการ

คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและ
บริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้สั งซื อ หน่วยลงทุนจะไม่
สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคาร
ทางโทรศัพท์นั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.4 ไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัท
จัดการกําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนที ส่งมายังบริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนนั นจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนและบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วย ลงทุนได้โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
นั นได้เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ ทั งนี บริษัทจัดการจะทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนที ได้รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันทําการถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และ
ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.5 INTERNET 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลง
นามในคําขอใชับริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น

6.2.2.6 หักบัญชี
ผู้สนใจสามารถซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตเฉพาะที บริษัทจัดการกําหนด
ได้ที บริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเฉพาะที เปิดให้บริการนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
( 1 ) ในการสั งซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นประจําทุกเดือนในเวลาเดียวกัน ด้วยการให้ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือบัญชี
บัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้เปิดไว้ที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนด้วยจํานวนเงินที เท่ากันในแต่ละงวด
( 2 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการนี สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเพื อขอใช้
บริการ โดยกรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วง
หน้า” ซึ งการให้บริษัทจัดการดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีผลใช้บังคับ และ
ให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนคําสั ง โดยแจ้งไปยังบริษัทจัดการหรือสาขาของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าไว้ตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุในแบบคําขอดังกล่าว
( 3 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื อ บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น และจํานวนเงินที ต้องการสั งซื อซึ งจะ
ต้องไม่ต่ํากว่าครั งละ 1,000 บาท และเพิ มขึ นเป็นจํานวนทวีคูณของ 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินจาก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อและโอนเข้าบัญชีสั งซื อกองทุนเปิดเพื อซื อหน่วยลงทุนทุกเดือน ตามที ผู้สั งซื อ
ได้ระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย ซึ งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ในกรณี
ที วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดบริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในวันทําการ
ถัดไปเพื อซื อหน่วยลงทุนในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น
อนึ งค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที เกี ยวข้องกับการหักบัญชีที เรียกเก็บโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะเป็นภาระ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน
( 4 ) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไข “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน
และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกคําขอยกเลิกการใช้บริการและกรอก “หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
( 5 ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฎอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์
และใช้อ้างอิงได้

6.2.2.7 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบการสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิต
นั น

บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านทางบัตรเครดิตจะยอมรับและผูกพันตามเงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความ
เสี ยงใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ

ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีบัตรเครดิต
เป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุน
ที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.2.8 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.9 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน
เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น ในกรณีที ชําระเงินค่าซื อ
หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงิน ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั ง
จ่าย “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ เพื อเข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์ที บริษัทจัดการเปิด
ไว ้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
หรือ “บัญชีเพื อการสั งซื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน – บลจ. ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จํากัด” เพื อเข้าบัญชีประเภทกระแสราย
วันที บริษัทจัดการเปิดไว้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
หรือ “UOB Asset Management(Thailand)Sub&Red” เพื อเข้าบัญชีกระแสรายวันที บริษัทจัดการเปิดไว้ของธนาคารดังต่อ
ไปนี 
 ธนาคารซิตี แบงก์ เอ็น.เอ สาขากรุงเทพฯ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลังโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อ
หน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิกคําสั งซื อนั น ๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดย
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบลบหนี กับ
บริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 ATM 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากใน
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.3 TELEBANK 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ เรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหัก
เงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 ไปรษณีย์
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในคําสั งซื อหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งให้บริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลง
ทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที ระบุไว้ในคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยชําระเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารหรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ ในกรณีที ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคาร ผู้ถือหน่วยต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.5 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็น
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.6 หักบัญชี
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือ
ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" เท่านั นเพื อซื อหน่วย
ลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหัก
บัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณีใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และ
เงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัท
จัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอม
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.7 บัตรเดรดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชี
บัตรเครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือ
บัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.8 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
เว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
15 วัน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนโดย
ได้พิสูจน์และ/หรือติดตาม เพื อระบุตัวตนของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้วนั นแต่ไม่สามารถระบุได้ ไม่ว่าทางใดทางหนึ งหรือหลาย
ทาง จนเป็นผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคาร
พาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที 
ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และ
เพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อ
พร้อมเงินค่าซื อเต็มจํานวน

ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
จัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระ
ค่าซื อในส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลง
ทะเบียนไปยังที อยู่ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 4 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการ
จัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุนหรือปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีหยุดการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วปรากฏว่าหากขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมจะก่อให้เกิด
ปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าจะไม่สามารถดํารงสัดส่วนตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่
สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน
รวม ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันทําการหยุดการขายหน่วยลงทุน โดยจะติดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

6.2.6.2 กรณีปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการมีสิทธิจะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือกรณีที บริษัทจัดการเกิด
ข้อสงสัยว่าการซื อหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนจะเป็นการฟอกเงิน
(2) กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนรวม หรือก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวม โดยจะ
พิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรือจํานวนเงินของการสั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทุนรวมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบ
ถ้วนชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปต่อไป โดย
หากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อน
เป็นวันทําการถัดไป

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

7.6.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
7.6.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือ
หลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ล่วงหน้าก่อนวันรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 7.7 
ในการขายคืนหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนเป็นจํานวนหน่วยที ต้องการขายคืน ตาม
จํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
นั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 , 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายในห้าวันทําการนับตั งแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน พร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดย
อยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่าง
วันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วย
ลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ
7.6.1.2 ATM 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัทจัดการ
กําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการ
ที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ
อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ยอมรับและ
ผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวม
ถึงการยอมรับความเสี ยงใด ที อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.4 ไปรษณีย์
ยังไม่เปิดให้บริการ
7.6.1.5 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธี
การที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยง
ใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
7.6.1.6 หักบัญชี
ไม่มี
7.6.1.7   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

7.6.1.8 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไป
ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.6.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันรับซื อคืนหน่วยลงทุน
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนในการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีที ได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้
ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์คํานวณราคารับซื อคืน โดย
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.6.3 วันและเวลาที ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทําการในเวลาทําการ โดยจะเปิดรับคําสั งขายคืนตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคาร
พาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น. หากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดได้ ภายในกลุ่มกองทุนเปิดที บริษัทจัดการกําหนด
ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั น การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้
หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง

ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(1) สับเปลี ยนกับกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี
ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมายังกองทุนรวมนี ได้

ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั น โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงกองทุนที สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน พร้อมทั งลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ดังนี 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง (Switch out)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ต้นทาง ตามข้อ 7.6.3 และ 7.7 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง (Switch in) 
(1) ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงที มีการเปิดเสนอขายครั งแรกภายในวันทําการสุดท้ายของ
ช่วงเวลาเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น.
(2) ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลาย
ทาง ตามข้อ 6.2.8 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที 
ได้รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคา
ขายและราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือ
หน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการ
รับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนทั งจํานวน จากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด
ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที จะสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดต้นทางที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับ
เปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน
(4) ในกรณีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นข้อจํากัดจํานวนเงินขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางจากบริษัทจัดการ
(5) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกอง
ทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(5.1) กรณีระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดัง
กล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(5.2) กรณีระบุเป็นจํานวนเงิน

กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวัน
ทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียน
กองทุนสําหรับการสับเปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือ ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนด
ราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น
8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินตามวิธี
การดังนี 
1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์อื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วย ตามวิธีการดังต่อไปนี 
(2.1) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
(2.2) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัท
จัดการจะกําหนดต่อไป
หมายเหตุ: ส่วนต่างระหว่างมูลค่า เท่ากับ มูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน หักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
3. กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับผู้
ถือหน่วยแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วย
4. กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
แทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขาย
คืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมได้ในกรณีดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3)บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่เกิน
10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบ เพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ตามข้อ 22.1.2 ในส่วนข้อผูกพัน

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุด
รับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบ
ถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั น ให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั ง
ซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

11.3 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามข้อ 16.4.2 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อน
หลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดย
พลัน

11.4 ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการ
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
สําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วัน
ทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

กลุ่มกิจการ บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนฟื นฟู กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร
แห่งประเทศไทย

กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ น
ในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที สอง (Asian Bond
Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting
of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)

กองทุน AI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)

กองทุน buy & hold กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จนครบ
กําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม

กองทุน CIS
ต่างประเทศ

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะ
จัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน
infra กองทุน private equity ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน ETF ต่างประเทศ กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน infra รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง
ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้าง
พื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

กองทุน LTF กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

กองทุน property กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

กองทุน UI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited
Investor Mutual Fund)

การลดความเสี ยง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลด
ความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ โครงการจัดการกองทุนรวม

เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

เงินฝากอิสลาม ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบเคียงได้กับ
เงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่
สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ เวลาใด ๆ

ดัชนีกลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์

ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

ตราสารภาครัฐไทย ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้
มีภาระผูกพัน

ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้คํ้าประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

ตราสาร Basel III ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแลสถาบันการเงิน
ของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)

ตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและผู้
เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการ
จัดการซื อขายเป็นประการอื น และผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนั น

ธปท. ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธพ. ธนาคารพาณิชย์

บค. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

บง. บริษัทเงินทุน

บล. บริษัทหลักทรัพย์

บลจ. บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทจดทะเบียน บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ใน SET

บริษัทย่อย บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

บริษัทใหญ่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

แบบ filing แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที  6)

ผู้มีภาระผูกพัน ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คํ้าประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วย
ลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้างมาก มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของ
จํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

ศูนย์ซื อขาย
derivatives

ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

หน่วย CIS หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวม
เพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุน
ส่วนบุคคล

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

หน่วย infra หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื น
ฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

หน่วย property หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

หุ้นกู้ระยะสั น หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

B/E ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

benchmark ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

CIS operator บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

concentration limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

CRA สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที  5

credit derivatives derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี  (credit
event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

credit event เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

credit rating อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

currency risk ความเสี ยงด้าน FX

delta อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญากับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

derivatives สัญญาซื อขายล่วงหน้า

derivatives on 
organized exchange

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

discount rate อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

DW ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

foreign REIT กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

FX อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

GMS ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน
(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

group limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

guarantor rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้คํ้าประกัน

international scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

investment grade credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

IOSCO International Organization of Securities Commissions

IPO การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial Public
Offering)

issue rating อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

market price มูลค่าตามราคาตลาด

MF กองทุนรวม (Mutual Fund)

MMF กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

national scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

NAV มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

net exposure มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Nonretail MF กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ งอยู่ภาย
ใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

notional amount มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

obligation ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

options สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3
แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

OTC derivatives derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

P/N ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

portfolio duration อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

product limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

PVD กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

regulated market ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี

ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

repo ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

retail MF กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

reverse repo ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

SBL ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

securities lending ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

share warrants ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

single entity limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

SIP Specific Investment Products

SN ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

sovereign rating อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

TBMA สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

TSFC บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

TSR ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription
Right)

underlying สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

WFE World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  UOB Smart DividendFocused Equity Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UOBSDF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยกองทุนจะเน้นลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ งบริษัทดังกล่าวมีประวัติการจ่ายเงินปันผลที 
สม่ําเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
หลัก

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ไม่ลงทุน

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
กองทุนจะนําเงินลงทุนที ระดมได้ไปเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที มี
ประวัติการจ่ายเงินปันผลที สมํ่าเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต โดยผู้จัดการ
กองทุนจะพิจารณาหลักทรัพย์ที จะลงทุนให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจของประเทศและแนวโน้มการลงทุนของบริษัทเป็นหลัก
ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักโดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ดังนี 
1. ประวัติการจ่ายเงินปันผลในอดีต
2. ผลประกอบการในปัจจุบันและในอนาคต
3. แนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาถึงการลงทุนที มีความมั นคง และ/หรือ มีความผันผวนตํ่า รวมถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ประกอบด้วย ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และกองทุนจะลงทุนโดยมี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือ
เท่ากับ 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยเงินทุนส่วนที เหลือจะนําไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี 
กึ งทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานประกาศกําหนด ทั งนี ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทที ลงทุนไตรมาสละ 1
ครั ง โดยผู้จัดการกองทุนจะนําเสนอผลการพิจารณาให้แก่คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) อย่างไรก็ตาม
หากมีปัจจัยหรือเหตการณ์ที ผู้จัดการกองทุนมีความเห็นว่าอาจเปลี ยนแปลงผลการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้
ออกตราสารอย่างมีนัยสําคัญก่อนรอบการพิจารณา ผู้จัดการกองทุนจะปรับเปลี ยนการลงทุนในหุ้นดังกล่าวให้เหมาะสม และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ข้างต้น

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี 
รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว ซึ งหลักทรัพยหรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) ตราสารหนี ที มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured
Notes) สัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถึงตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non –
investment grade) และตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ทั งนี กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื น บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่างตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าว

ส่วนที  1 : ตราสาร TS (transferable securities) 
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นตามที กําหนดในประกาศ
ทน.87/2558 ภาคผนวก 3 ซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับ
โอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอซึ ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํา
มาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้อง
อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1. 
2.1 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับ
อาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
1.1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.1 
1.2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.2.2 จดทะเบียนซื อขายใน SET 

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) ธนาคารออมสิน
(3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(4) ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(7) ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
(8) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(9) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(10) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (9)

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทย
2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที 
ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือ ที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการ การคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ มากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญา ซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจ หรือ
ดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและ
เป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการ โดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้
เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวันมากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม ตามที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ งบาง
อัตราส่วนการลงทุนหรือทั งหมดจะไม่เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกําหนดไว้ สําหรับอัตราส่วนการลงทุนที เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กรณีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลง
อัตราส่วนการลงทุนนั น บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย รายละเอียดอัตราส่วนการลงทุนมี
ดังต่อไปนี 

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2
หน่วย CIS ตามที ระบุใน ข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

4.3 เสนอขายในประเทศไทย

4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วันที 
ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 

5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออก
ตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการ
เป็นหลักทรัพย์ซื อขายใน SET)

5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ซึ งหุ้น
ของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่ระหว่างดําเนินการ
แก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขายใน SET)

5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 5.1

5.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.4.1 ตราสาร Basel III 
5.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 
5.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
5.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่
วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9
5.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
5.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

5.5 DW ที มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade

5.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment
grade
5.6.1 reverse repo

5.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียน
ซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET 
5.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่
กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

 5.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.2 ที จด
ทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวม
ถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 หน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมีลักษณะ
ตาม 5.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)**

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุก
บริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือ
การเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงินกับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

** หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที 3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)***

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ
ตั วสัญญาใช้เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวม
ถึงสาขาในต่างประเทศของ นิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้
ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั ง
ขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุน ได้รับโอนกรรมสิทธิ มา
จากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities
lending)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี เว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี ย
ตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับMF ที อายุคงเหลือ ≤ 6
เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยน
มือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้อง
ในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุน สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนในตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน เงิน
ฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุ
กองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุน
ใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้องกับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 หน่วย infra หรือหน่วย property ไม่เกิน 20%

4 Reverse repo ไม่เกิน 25%

5 Securities lending ไม่เกิน 25%

6 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่
สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี 
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1 มีลักษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้อ 5 ในส่วนที 
1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา (single entity limit)

6.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment
grade หรือไม่มี credit rating

รวมกัน
ไม่เกิน 15%

*** สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บริษัทจัดการรายเดียวกันต้องมี
จํานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั งหมด
ของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน ตราสาร Basel III และศุ
กูก ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐ
ไทย หรือ ตราสารหนี ภาครัฐ
ต่างประเทศ)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)1

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะ
เวลาบัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออก
ใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงิน
ล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สิน
ทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั น
จะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการทั วไป และในกรณีที ผู้ออก
ตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออก
และเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ใน
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออก
ใหม่และม ีcredit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1.
– 9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

4 หน่วย infra ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที ออก
หน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

 5 หน่วย property ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1)  มีขนาดเล็ก

(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

1 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการ
เงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับ
สากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted
Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น
2 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงาน
ไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่าระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่ วันที เกิด
กรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
ที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถ
แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการ
ต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือ
หน่วยของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 

1. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งก่อนวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1)จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ห้ามมิให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการเพื อขยายวงเงินสําหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์ดัง
กล่าวที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่าง
ประเทศจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด
(3) ในกรณีที มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที มีผู้รับผิดชอบการบริหาร
จัดการกองทุนดังกล่าวเป็นบุคคลที มีความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนรวมตามประกาศที สํานักงาน
ก.ล.ต. กําหนด และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื นใดจากกองทุนรวมฟีดเดอร์หรือผู้ถือหน่วยลงทุนใน
ลักษณะที ซ้ําซ้อนกับกองทุนรวมหรือกองทุนต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบเกี ยวกับความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความจําเป็นในการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนั น ภายใน 30 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(4) ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดัง
กล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที อัตราส่วนการลงทุนเป็นไปตามที กําหนด

2. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) หากบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้
ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ห้ามมิให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนเพิ มเติมใน
ทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด และให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าว
จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการ
โดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท
จัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 
2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัท
จัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ
ก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยประกาศในหนังสือพิมพ์
รายวัน 1 ฉบับ รวมทั งปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทุกแห่ง
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) (จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
เรียบร้อยแล้ว) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูก
ต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน พร้อมหลัก
ฐานตามข้อ 5.2.7 ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ
เงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะ
ผู้ถือหน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสารสําคัญของกองทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี เข้า
กองทุนเปิดนี ตามเงื อนไข วัน เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือ
คําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยลงวันที ตามวันที ที ซื อแต่ไม่เกินวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อต้องขีดคร่อม
เฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ โดยบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีที บริษัท
จัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 บัญชีประเภทออมทรัพย์ของ ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
และบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
หลังจากที บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้
รับหลักฐานการรับชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อหน่วยลงทุนจะ
สมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้เรียกเก็บเงินตาม เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั ง
จ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชี
กองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น ที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็นผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม
นอกจากนี บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได ้(ถ้ามี) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามวิธีการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตข้อ 6.2.2.7 

5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อ
หลังจากที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อ
โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที สั งซื อในวันเดียวกัน และมีมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือไม่เพียงพอต่อ
การจัดสรร บริษัทจะจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยทุกรายเป็นมูลค่าขั นต่ํารายละ 2,000บาท (สองพันบาทถ้วน) บาท(จํานวนเงินดัง
กล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว) ก่อนในลําดับแรก โดยส่วนที เหลือจะจัดสรรให้ตามสัดส่วนมูลค่า
ที สั งซื อหักด้วยมูลค่าขั นตํ่าที ได้ทําการจัดสรรให้แล้ว หากมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือมีไม่เพียงพอที จะจัดสรรให้กับผู้
ถือหน่วยทุกรายตามมูลค่าขั นต่ําที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะทําการจัดสรรมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือที มีอยู่ทั งหมด
ตามสัดส่วนมูลค่าที สั งซื อให้แก่ผู้ถือหน่วย
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่
จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุนเกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อ
ยกเว้นตามข้อ 22(2) (ข.), (ค.), (ง.) และ ข้อ 29(1) แห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที สน.22/2552 เรื องการจัดตั งกองทุนรวมและการเข้าทําสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที  28
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการภายหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจําหน่าย
หน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึงสามสิบห้าราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะยุติการจําหน่ายหน่วยลงทุนและแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสิบห้าวันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน และคืน
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ภายในหนึ งเดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานั นได้อันเนื องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปี นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลานั นให้ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุน
ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วตามวรรคหนึ ง ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วย ลงทุนเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ดําเนินการเป็นประการอื นได้

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ไม่มี

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข). สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ
(ค). สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ)
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

(2) กรณีนิติบุคคล
(ก). สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข). สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(ค). ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง). หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วย ค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุน ดังกล่าวเป็น
ราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และ
การประกาศมูลค่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดําเนินการใน กรณีที 
มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุน ภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.2.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้ว
แต่กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้า
มี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความ
ต่างๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสาร
หรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือวิธี
การอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณา
จัดสรรให้โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการ
จัดสรรตามจํานวนที สั งซื อ

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 ข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้ผู้
ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ลงนามรับรองให้
กับผู้สั งซื อไว้เป็นหลักฐาน

6.2.2.2 ATM 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้อง
ลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบเอทีเอ็มจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์เมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะต้องลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
คําขอใช้บริการ

คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและ
บริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้สั งซื อ หน่วยลงทุนจะไม่
สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคาร
ทางโทรศัพท์นั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.4 ไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัท
จัดการกําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนที ส่งมายังบริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนนั นจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนและบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วย ลงทุนได้โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
นั นได้เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ ทั งนี บริษัทจัดการจะทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนที ได้รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันทําการถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และ
ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.5 INTERNET 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลง
นามในคําขอใชับริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น

6.2.2.6 หักบัญชี
ผู้สนใจสามารถซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตเฉพาะที บริษัทจัดการกําหนด
ได้ที บริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเฉพาะที เปิดให้บริการนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
( 1 ) ในการสั งซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นประจําทุกเดือนในเวลาเดียวกัน ด้วยการให้ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือบัญชี
บัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้เปิดไว้ที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนด้วยจํานวนเงินที เท่ากันในแต่ละงวด
( 2 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการนี สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเพื อขอใช้
บริการ โดยกรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วง
หน้า” ซึ งการให้บริษัทจัดการดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีผลใช้บังคับ และ
ให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนคําสั ง โดยแจ้งไปยังบริษัทจัดการหรือสาขาของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าไว้ตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุในแบบคําขอดังกล่าว
( 3 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื อ บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น และจํานวนเงินที ต้องการสั งซื อซึ งจะ
ต้องไม่ต่ํากว่าครั งละ 1,000 บาท และเพิ มขึ นเป็นจํานวนทวีคูณของ 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินจาก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อและโอนเข้าบัญชีสั งซื อกองทุนเปิดเพื อซื อหน่วยลงทุนทุกเดือน ตามที ผู้สั งซื อ
ได้ระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย ซึ งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ในกรณี
ที วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดบริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในวันทําการ
ถัดไปเพื อซื อหน่วยลงทุนในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น
อนึ งค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที เกี ยวข้องกับการหักบัญชีที เรียกเก็บโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะเป็นภาระ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน
( 4 ) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไข “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน
และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกคําขอยกเลิกการใช้บริการและกรอก “หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
( 5 ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฎอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์
และใช้อ้างอิงได้

6.2.2.7 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบการสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิต
นั น

บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านทางบัตรเครดิตจะยอมรับและผูกพันตามเงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความ
เสี ยงใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ

ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีบัตรเครดิต
เป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุน
ที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.2.8 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.9 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน
เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น ในกรณีที ชําระเงินค่าซื อ
หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงิน ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั ง
จ่าย “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ เพื อเข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์ที บริษัทจัดการเปิด
ไว ้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
หรือ “บัญชีเพื อการสั งซื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน – บลจ. ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จํากัด” เพื อเข้าบัญชีประเภทกระแสราย
วันที บริษัทจัดการเปิดไว้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
หรือ “UOB Asset Management(Thailand)Sub&Red” เพื อเข้าบัญชีกระแสรายวันที บริษัทจัดการเปิดไว้ของธนาคารดังต่อ
ไปนี 
 ธนาคารซิตี แบงก์ เอ็น.เอ สาขากรุงเทพฯ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลังโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อ
หน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิกคําสั งซื อนั น ๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดย
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบลบหนี กับ
บริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 ATM 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากใน
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.3 TELEBANK 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ เรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหัก
เงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 ไปรษณีย์
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในคําสั งซื อหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งให้บริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลง
ทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที ระบุไว้ในคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยชําระเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารหรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ ในกรณีที ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคาร ผู้ถือหน่วยต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.5 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็น
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.6 หักบัญชี
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือ
ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" เท่านั นเพื อซื อหน่วย
ลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหัก
บัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณีใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และ
เงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัท
จัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอม
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.7 บัตรเดรดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชี
บัตรเครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือ
บัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.8 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
เว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
15 วัน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนโดย
ได้พิสูจน์และ/หรือติดตาม เพื อระบุตัวตนของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้วนั นแต่ไม่สามารถระบุได้ ไม่ว่าทางใดทางหนึ งหรือหลาย
ทาง จนเป็นผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคาร
พาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที 
ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และ
เพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อ
พร้อมเงินค่าซื อเต็มจํานวน

ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
จัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระ
ค่าซื อในส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลง
ทะเบียนไปยังที อยู่ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 4 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการ
จัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุนหรือปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีหยุดการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วปรากฏว่าหากขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมจะก่อให้เกิด
ปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าจะไม่สามารถดํารงสัดส่วนตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่
สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน
รวม ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันทําการหยุดการขายหน่วยลงทุน โดยจะติดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

6.2.6.2 กรณีปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการมีสิทธิจะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือกรณีที บริษัทจัดการเกิด
ข้อสงสัยว่าการซื อหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนจะเป็นการฟอกเงิน
(2) กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนรวม หรือก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวม โดยจะ
พิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรือจํานวนเงินของการสั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทุนรวมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบ
ถ้วนชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปต่อไป โดย
หากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อน
เป็นวันทําการถัดไป

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

7.6.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
7.6.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือ
หลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ล่วงหน้าก่อนวันรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 7.7 
ในการขายคืนหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนเป็นจํานวนหน่วยที ต้องการขายคืน ตาม
จํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
นั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 , 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายในห้าวันทําการนับตั งแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน พร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดย
อยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่าง
วันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วย
ลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ
7.6.1.2 ATM 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัทจัดการ
กําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการ
ที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ
อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ยอมรับและ
ผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวม
ถึงการยอมรับความเสี ยงใด ที อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.4 ไปรษณีย์
ยังไม่เปิดให้บริการ
7.6.1.5 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธี
การที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยง
ใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
7.6.1.6 หักบัญชี
ไม่มี
7.6.1.7   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

7.6.1.8 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไป
ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.6.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันรับซื อคืนหน่วยลงทุน
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนในการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีที ได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้
ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์คํานวณราคารับซื อคืน โดย
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.6.3 วันและเวลาที ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทําการในเวลาทําการ โดยจะเปิดรับคําสั งขายคืนตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคาร
พาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น. หากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดได้ ภายในกลุ่มกองทุนเปิดที บริษัทจัดการกําหนด
ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั น การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้
หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง

ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(1) สับเปลี ยนกับกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี
ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมายังกองทุนรวมนี ได้

ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั น โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงกองทุนที สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน พร้อมทั งลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ดังนี 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง (Switch out)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ต้นทาง ตามข้อ 7.6.3 และ 7.7 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง (Switch in) 
(1) ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงที มีการเปิดเสนอขายครั งแรกภายในวันทําการสุดท้ายของ
ช่วงเวลาเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น.
(2) ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลาย
ทาง ตามข้อ 6.2.8 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที 
ได้รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคา
ขายและราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือ
หน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการ
รับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนทั งจํานวน จากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด
ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที จะสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดต้นทางที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับ
เปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน
(4) ในกรณีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นข้อจํากัดจํานวนเงินขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางจากบริษัทจัดการ
(5) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกอง
ทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(5.1) กรณีระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดัง
กล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(5.2) กรณีระบุเป็นจํานวนเงิน

กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวัน
ทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียน
กองทุนสําหรับการสับเปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือ ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนด
ราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น
8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินตามวิธี
การดังนี 
1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์อื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วย ตามวิธีการดังต่อไปนี 
(2.1) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
(2.2) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัท
จัดการจะกําหนดต่อไป
หมายเหตุ: ส่วนต่างระหว่างมูลค่า เท่ากับ มูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน หักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
3. กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับผู้
ถือหน่วยแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วย
4. กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
แทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขาย
คืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมได้ในกรณีดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3)บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่เกิน
10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบ เพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ตามข้อ 22.1.2 ในส่วนข้อผูกพัน

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุด
รับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบ
ถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั น ให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั ง
ซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

11.3 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามข้อ 16.4.2 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อน
หลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดย
พลัน

11.4 ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการ
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
สําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วัน
ทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

กลุ่มกิจการ บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนฟื นฟู กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร
แห่งประเทศไทย

กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ น
ในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที สอง (Asian Bond
Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting
of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)

กองทุน AI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)

กองทุน buy & hold กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จนครบ
กําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม

กองทุน CIS
ต่างประเทศ

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะ
จัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน
infra กองทุน private equity ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน ETF ต่างประเทศ กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน infra รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง
ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้าง
พื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

กองทุน LTF กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

กองทุน property กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

กองทุน UI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited
Investor Mutual Fund)

การลดความเสี ยง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลด
ความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ โครงการจัดการกองทุนรวม

เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

เงินฝากอิสลาม ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบเคียงได้กับ
เงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่
สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ เวลาใด ๆ

ดัชนีกลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์

ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

ตราสารภาครัฐไทย ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้
มีภาระผูกพัน

ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้คํ้าประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

ตราสาร Basel III ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแลสถาบันการเงิน
ของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)

ตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและผู้
เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการ
จัดการซื อขายเป็นประการอื น และผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนั น

ธปท. ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธพ. ธนาคารพาณิชย์

บค. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

บง. บริษัทเงินทุน

บล. บริษัทหลักทรัพย์

บลจ. บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทจดทะเบียน บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ใน SET

บริษัทย่อย บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

บริษัทใหญ่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

แบบ filing แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที  6)

ผู้มีภาระผูกพัน ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คํ้าประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วย
ลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้างมาก มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของ
จํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

ศูนย์ซื อขาย
derivatives

ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

หน่วย CIS หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวม
เพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุน
ส่วนบุคคล

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

หน่วย infra หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื น
ฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

หน่วย property หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

หุ้นกู้ระยะสั น หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

B/E ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

benchmark ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

CIS operator บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

concentration limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

CRA สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที  5

credit derivatives derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี  (credit
event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

credit event เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

credit rating อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

currency risk ความเสี ยงด้าน FX

delta อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญากับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

derivatives สัญญาซื อขายล่วงหน้า

derivatives on 
organized exchange

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

discount rate อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

DW ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

foreign REIT กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

FX อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

GMS ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน
(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

group limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

guarantor rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้คํ้าประกัน

international scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

investment grade credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

IOSCO International Organization of Securities Commissions

IPO การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial Public
Offering)

issue rating อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

market price มูลค่าตามราคาตลาด

MF กองทุนรวม (Mutual Fund)

MMF กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

national scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

NAV มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

net exposure มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Nonretail MF กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ งอยู่ภาย
ใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

notional amount มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

obligation ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

options สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3
แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

OTC derivatives derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

P/N ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

portfolio duration อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

product limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

PVD กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

regulated market ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี

ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

repo ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

retail MF กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

reverse repo ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

SBL ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

securities lending ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

share warrants ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

single entity limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

SIP Specific Investment Products

SN ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

sovereign rating อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

TBMA สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

TSFC บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

TSR ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription
Right)

underlying สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

WFE World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  UOB Smart DividendFocused Equity Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UOBSDF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยกองทุนจะเน้นลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ งบริษัทดังกล่าวมีประวัติการจ่ายเงินปันผลที 
สม่ําเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
หลัก

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ไม่ลงทุน

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
กองทุนจะนําเงินลงทุนที ระดมได้ไปเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที มี
ประวัติการจ่ายเงินปันผลที สมํ่าเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต โดยผู้จัดการ
กองทุนจะพิจารณาหลักทรัพย์ที จะลงทุนให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจของประเทศและแนวโน้มการลงทุนของบริษัทเป็นหลัก
ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักโดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ดังนี 
1. ประวัติการจ่ายเงินปันผลในอดีต
2. ผลประกอบการในปัจจุบันและในอนาคต
3. แนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาถึงการลงทุนที มีความมั นคง และ/หรือ มีความผันผวนตํ่า รวมถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ประกอบด้วย ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และกองทุนจะลงทุนโดยมี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือ
เท่ากับ 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยเงินทุนส่วนที เหลือจะนําไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี 
กึ งทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานประกาศกําหนด ทั งนี ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทที ลงทุนไตรมาสละ 1
ครั ง โดยผู้จัดการกองทุนจะนําเสนอผลการพิจารณาให้แก่คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) อย่างไรก็ตาม
หากมีปัจจัยหรือเหตการณ์ที ผู้จัดการกองทุนมีความเห็นว่าอาจเปลี ยนแปลงผลการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้
ออกตราสารอย่างมีนัยสําคัญก่อนรอบการพิจารณา ผู้จัดการกองทุนจะปรับเปลี ยนการลงทุนในหุ้นดังกล่าวให้เหมาะสม และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ข้างต้น

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี 
รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว ซึ งหลักทรัพยหรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) ตราสารหนี ที มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured
Notes) สัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถึงตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non –
investment grade) และตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ทั งนี กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื น บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่างตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าว

ส่วนที  1 : ตราสาร TS (transferable securities) 
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นตามที กําหนดในประกาศ
ทน.87/2558 ภาคผนวก 3 ซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับ
โอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอซึ ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํา
มาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้อง
อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1. 
2.1 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับ
อาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
1.1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.1 
1.2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.2.2 จดทะเบียนซื อขายใน SET 

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) ธนาคารออมสิน
(3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(4) ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(7) ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
(8) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(9) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(10) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (9)

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทย
2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที 
ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือ ที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการ การคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ มากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญา ซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจ หรือ
ดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและ
เป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการ โดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้
เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวันมากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม ตามที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ งบาง
อัตราส่วนการลงทุนหรือทั งหมดจะไม่เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกําหนดไว้ สําหรับอัตราส่วนการลงทุนที เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กรณีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลง
อัตราส่วนการลงทุนนั น บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย รายละเอียดอัตราส่วนการลงทุนมี
ดังต่อไปนี 

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2
หน่วย CIS ตามที ระบุใน ข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

4.3 เสนอขายในประเทศไทย

4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วันที 
ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 

5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออก
ตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการ
เป็นหลักทรัพย์ซื อขายใน SET)

5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ซึ งหุ้น
ของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่ระหว่างดําเนินการ
แก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขายใน SET)

5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 5.1

5.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.4.1 ตราสาร Basel III 
5.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 
5.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
5.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่
วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9
5.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
5.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

5.5 DW ที มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade

5.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment
grade
5.6.1 reverse repo

5.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียน
ซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET 
5.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่
กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

 5.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.2 ที จด
ทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวม
ถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 หน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมีลักษณะ
ตาม 5.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)**

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุก
บริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือ
การเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงินกับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

** หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที 3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)***

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ
ตั วสัญญาใช้เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวม
ถึงสาขาในต่างประเทศของ นิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้
ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั ง
ขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุน ได้รับโอนกรรมสิทธิ มา
จากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities
lending)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี เว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี ย
ตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับMF ที อายุคงเหลือ ≤ 6
เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยน
มือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้อง
ในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุน สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนในตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน เงิน
ฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุ
กองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุน
ใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้องกับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 หน่วย infra หรือหน่วย property ไม่เกิน 20%

4 Reverse repo ไม่เกิน 25%

5 Securities lending ไม่เกิน 25%

6 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่
สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี 
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1 มีลักษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้อ 5 ในส่วนที 
1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา (single entity limit)

6.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment
grade หรือไม่มี credit rating

รวมกัน
ไม่เกิน 15%

*** สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บริษัทจัดการรายเดียวกันต้องมี
จํานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั งหมด
ของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน ตราสาร Basel III และศุ
กูก ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐ
ไทย หรือ ตราสารหนี ภาครัฐ
ต่างประเทศ)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)1

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะ
เวลาบัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออก
ใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงิน
ล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สิน
ทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั น
จะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการทั วไป และในกรณีที ผู้ออก
ตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออก
และเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ใน
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออก
ใหม่และม ีcredit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1.
– 9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

4 หน่วย infra ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที ออก
หน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

 5 หน่วย property ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1)  มีขนาดเล็ก

(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

1 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการ
เงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับ
สากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted
Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น
2 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงาน
ไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่าระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่ วันที เกิด
กรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
ที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถ
แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการ
ต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือ
หน่วยของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 

1. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งก่อนวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1)จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ห้ามมิให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการเพื อขยายวงเงินสําหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์ดัง
กล่าวที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่าง
ประเทศจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด
(3) ในกรณีที มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที มีผู้รับผิดชอบการบริหาร
จัดการกองทุนดังกล่าวเป็นบุคคลที มีความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนรวมตามประกาศที สํานักงาน
ก.ล.ต. กําหนด และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื นใดจากกองทุนรวมฟีดเดอร์หรือผู้ถือหน่วยลงทุนใน
ลักษณะที ซ้ําซ้อนกับกองทุนรวมหรือกองทุนต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบเกี ยวกับความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความจําเป็นในการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนั น ภายใน 30 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(4) ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดัง
กล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที อัตราส่วนการลงทุนเป็นไปตามที กําหนด

2. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) หากบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้
ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ห้ามมิให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนเพิ มเติมใน
ทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด และให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าว
จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการ
โดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท
จัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 
2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัท
จัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ
ก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยประกาศในหนังสือพิมพ์
รายวัน 1 ฉบับ รวมทั งปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทุกแห่ง
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) (จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
เรียบร้อยแล้ว) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูก
ต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน พร้อมหลัก
ฐานตามข้อ 5.2.7 ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ
เงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะ
ผู้ถือหน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสารสําคัญของกองทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี เข้า
กองทุนเปิดนี ตามเงื อนไข วัน เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือ
คําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยลงวันที ตามวันที ที ซื อแต่ไม่เกินวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อต้องขีดคร่อม
เฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ โดยบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีที บริษัท
จัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 บัญชีประเภทออมทรัพย์ของ ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
และบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
หลังจากที บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้
รับหลักฐานการรับชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อหน่วยลงทุนจะ
สมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้เรียกเก็บเงินตาม เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั ง
จ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชี
กองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น ที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็นผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม
นอกจากนี บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได ้(ถ้ามี) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามวิธีการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตข้อ 6.2.2.7 

5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อ
หลังจากที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อ
โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที สั งซื อในวันเดียวกัน และมีมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือไม่เพียงพอต่อ
การจัดสรร บริษัทจะจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยทุกรายเป็นมูลค่าขั นต่ํารายละ 2,000บาท (สองพันบาทถ้วน) บาท(จํานวนเงินดัง
กล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว) ก่อนในลําดับแรก โดยส่วนที เหลือจะจัดสรรให้ตามสัดส่วนมูลค่า
ที สั งซื อหักด้วยมูลค่าขั นตํ่าที ได้ทําการจัดสรรให้แล้ว หากมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือมีไม่เพียงพอที จะจัดสรรให้กับผู้
ถือหน่วยทุกรายตามมูลค่าขั นต่ําที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะทําการจัดสรรมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือที มีอยู่ทั งหมด
ตามสัดส่วนมูลค่าที สั งซื อให้แก่ผู้ถือหน่วย
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่
จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุนเกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อ
ยกเว้นตามข้อ 22(2) (ข.), (ค.), (ง.) และ ข้อ 29(1) แห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที สน.22/2552 เรื องการจัดตั งกองทุนรวมและการเข้าทําสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที  28
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการภายหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจําหน่าย
หน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึงสามสิบห้าราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะยุติการจําหน่ายหน่วยลงทุนและแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสิบห้าวันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน และคืน
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ภายในหนึ งเดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานั นได้อันเนื องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปี นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลานั นให้ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุน
ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วตามวรรคหนึ ง ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วย ลงทุนเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ดําเนินการเป็นประการอื นได้

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ไม่มี

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข). สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ
(ค). สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ)
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

(2) กรณีนิติบุคคล
(ก). สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข). สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(ค). ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง). หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วย ค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุน ดังกล่าวเป็น
ราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และ
การประกาศมูลค่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดําเนินการใน กรณีที 
มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุน ภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.2.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้ว
แต่กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้า
มี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความ
ต่างๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสาร
หรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือวิธี
การอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณา
จัดสรรให้โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการ
จัดสรรตามจํานวนที สั งซื อ

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 ข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้ผู้
ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ลงนามรับรองให้
กับผู้สั งซื อไว้เป็นหลักฐาน

6.2.2.2 ATM 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้อง
ลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบเอทีเอ็มจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์เมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะต้องลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
คําขอใช้บริการ

คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและ
บริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้สั งซื อ หน่วยลงทุนจะไม่
สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคาร
ทางโทรศัพท์นั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.4 ไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัท
จัดการกําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนที ส่งมายังบริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนนั นจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนและบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วย ลงทุนได้โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
นั นได้เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ ทั งนี บริษัทจัดการจะทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนที ได้รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันทําการถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และ
ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.5 INTERNET 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลง
นามในคําขอใชับริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น

6.2.2.6 หักบัญชี
ผู้สนใจสามารถซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตเฉพาะที บริษัทจัดการกําหนด
ได้ที บริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเฉพาะที เปิดให้บริการนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
( 1 ) ในการสั งซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นประจําทุกเดือนในเวลาเดียวกัน ด้วยการให้ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือบัญชี
บัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้เปิดไว้ที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนด้วยจํานวนเงินที เท่ากันในแต่ละงวด
( 2 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการนี สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเพื อขอใช้
บริการ โดยกรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วง
หน้า” ซึ งการให้บริษัทจัดการดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีผลใช้บังคับ และ
ให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนคําสั ง โดยแจ้งไปยังบริษัทจัดการหรือสาขาของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าไว้ตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุในแบบคําขอดังกล่าว
( 3 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื อ บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น และจํานวนเงินที ต้องการสั งซื อซึ งจะ
ต้องไม่ต่ํากว่าครั งละ 1,000 บาท และเพิ มขึ นเป็นจํานวนทวีคูณของ 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินจาก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อและโอนเข้าบัญชีสั งซื อกองทุนเปิดเพื อซื อหน่วยลงทุนทุกเดือน ตามที ผู้สั งซื อ
ได้ระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย ซึ งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ในกรณี
ที วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดบริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในวันทําการ
ถัดไปเพื อซื อหน่วยลงทุนในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น
อนึ งค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที เกี ยวข้องกับการหักบัญชีที เรียกเก็บโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะเป็นภาระ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน
( 4 ) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไข “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน
และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกคําขอยกเลิกการใช้บริการและกรอก “หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
( 5 ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฎอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์
และใช้อ้างอิงได้

6.2.2.7 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบการสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิต
นั น

บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านทางบัตรเครดิตจะยอมรับและผูกพันตามเงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความ
เสี ยงใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ

ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีบัตรเครดิต
เป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุน
ที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.2.8 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.9 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน
เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น ในกรณีที ชําระเงินค่าซื อ
หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงิน ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั ง
จ่าย “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ เพื อเข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์ที บริษัทจัดการเปิด
ไว ้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
หรือ “บัญชีเพื อการสั งซื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน – บลจ. ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จํากัด” เพื อเข้าบัญชีประเภทกระแสราย
วันที บริษัทจัดการเปิดไว้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
หรือ “UOB Asset Management(Thailand)Sub&Red” เพื อเข้าบัญชีกระแสรายวันที บริษัทจัดการเปิดไว้ของธนาคารดังต่อ
ไปนี 
 ธนาคารซิตี แบงก์ เอ็น.เอ สาขากรุงเทพฯ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลังโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อ
หน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิกคําสั งซื อนั น ๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดย
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบลบหนี กับ
บริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 ATM 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากใน
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.3 TELEBANK 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ เรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหัก
เงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 ไปรษณีย์
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในคําสั งซื อหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งให้บริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลง
ทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที ระบุไว้ในคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยชําระเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารหรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ ในกรณีที ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคาร ผู้ถือหน่วยต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.5 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็น
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.6 หักบัญชี
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือ
ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" เท่านั นเพื อซื อหน่วย
ลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหัก
บัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณีใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และ
เงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัท
จัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอม
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.7 บัตรเดรดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชี
บัตรเครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือ
บัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.8 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
เว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
15 วัน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนโดย
ได้พิสูจน์และ/หรือติดตาม เพื อระบุตัวตนของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้วนั นแต่ไม่สามารถระบุได้ ไม่ว่าทางใดทางหนึ งหรือหลาย
ทาง จนเป็นผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคาร
พาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที 
ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และ
เพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อ
พร้อมเงินค่าซื อเต็มจํานวน

ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
จัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระ
ค่าซื อในส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลง
ทะเบียนไปยังที อยู่ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 4 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการ
จัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุนหรือปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีหยุดการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วปรากฏว่าหากขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมจะก่อให้เกิด
ปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าจะไม่สามารถดํารงสัดส่วนตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่
สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน
รวม ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันทําการหยุดการขายหน่วยลงทุน โดยจะติดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

6.2.6.2 กรณีปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการมีสิทธิจะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือกรณีที บริษัทจัดการเกิด
ข้อสงสัยว่าการซื อหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนจะเป็นการฟอกเงิน
(2) กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนรวม หรือก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวม โดยจะ
พิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรือจํานวนเงินของการสั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทุนรวมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบ
ถ้วนชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปต่อไป โดย
หากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อน
เป็นวันทําการถัดไป

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

7.6.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
7.6.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือ
หลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ล่วงหน้าก่อนวันรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 7.7 
ในการขายคืนหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนเป็นจํานวนหน่วยที ต้องการขายคืน ตาม
จํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
นั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 , 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายในห้าวันทําการนับตั งแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน พร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดย
อยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่าง
วันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วย
ลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ
7.6.1.2 ATM 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัทจัดการ
กําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการ
ที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ
อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ยอมรับและ
ผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวม
ถึงการยอมรับความเสี ยงใด ที อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.4 ไปรษณีย์
ยังไม่เปิดให้บริการ
7.6.1.5 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธี
การที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยง
ใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
7.6.1.6 หักบัญชี
ไม่มี
7.6.1.7   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

7.6.1.8 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไป
ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.6.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันรับซื อคืนหน่วยลงทุน
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนในการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีที ได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้
ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์คํานวณราคารับซื อคืน โดย
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.6.3 วันและเวลาที ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทําการในเวลาทําการ โดยจะเปิดรับคําสั งขายคืนตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคาร
พาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น. หากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดได้ ภายในกลุ่มกองทุนเปิดที บริษัทจัดการกําหนด
ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั น การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้
หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง

ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(1) สับเปลี ยนกับกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี
ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมายังกองทุนรวมนี ได้

ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั น โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงกองทุนที สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน พร้อมทั งลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ดังนี 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง (Switch out)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ต้นทาง ตามข้อ 7.6.3 และ 7.7 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง (Switch in) 
(1) ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงที มีการเปิดเสนอขายครั งแรกภายในวันทําการสุดท้ายของ
ช่วงเวลาเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น.
(2) ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลาย
ทาง ตามข้อ 6.2.8 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที 
ได้รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคา
ขายและราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือ
หน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการ
รับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนทั งจํานวน จากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด
ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที จะสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดต้นทางที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับ
เปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน
(4) ในกรณีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นข้อจํากัดจํานวนเงินขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางจากบริษัทจัดการ
(5) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกอง
ทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(5.1) กรณีระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดัง
กล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(5.2) กรณีระบุเป็นจํานวนเงิน

กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวัน
ทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียน
กองทุนสําหรับการสับเปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือ ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนด
ราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น
8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินตามวิธี
การดังนี 
1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์อื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วย ตามวิธีการดังต่อไปนี 
(2.1) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
(2.2) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัท
จัดการจะกําหนดต่อไป
หมายเหตุ: ส่วนต่างระหว่างมูลค่า เท่ากับ มูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน หักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
3. กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับผู้
ถือหน่วยแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วย
4. กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
แทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขาย
คืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมได้ในกรณีดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3)บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่เกิน
10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบ เพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ตามข้อ 22.1.2 ในส่วนข้อผูกพัน

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุด
รับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบ
ถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั น ให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั ง
ซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

11.3 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามข้อ 16.4.2 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อน
หลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดย
พลัน

11.4 ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการ
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
สําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วัน
ทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

กลุ่มกิจการ บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนฟื นฟู กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร
แห่งประเทศไทย

กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ น
ในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที สอง (Asian Bond
Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting
of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)

กองทุน AI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)

กองทุน buy & hold กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จนครบ
กําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม

กองทุน CIS
ต่างประเทศ

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะ
จัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน
infra กองทุน private equity ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน ETF ต่างประเทศ กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน infra รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง
ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้าง
พื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

กองทุน LTF กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

กองทุน property กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

กองทุน UI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited
Investor Mutual Fund)

การลดความเสี ยง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลด
ความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ โครงการจัดการกองทุนรวม

เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

เงินฝากอิสลาม ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบเคียงได้กับ
เงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่
สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ เวลาใด ๆ

ดัชนีกลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์

ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

ตราสารภาครัฐไทย ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้
มีภาระผูกพัน

ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้คํ้าประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

ตราสาร Basel III ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแลสถาบันการเงิน
ของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)

ตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและผู้
เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการ
จัดการซื อขายเป็นประการอื น และผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนั น

ธปท. ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธพ. ธนาคารพาณิชย์

บค. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

บง. บริษัทเงินทุน

บล. บริษัทหลักทรัพย์

บลจ. บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทจดทะเบียน บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ใน SET

บริษัทย่อย บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

บริษัทใหญ่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

แบบ filing แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที  6)

ผู้มีภาระผูกพัน ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คํ้าประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วย
ลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้างมาก มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของ
จํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

ศูนย์ซื อขาย
derivatives

ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

หน่วย CIS หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวม
เพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุน
ส่วนบุคคล

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

หน่วย infra หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื น
ฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

หน่วย property หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

หุ้นกู้ระยะสั น หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

B/E ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

benchmark ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

CIS operator บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

concentration limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

CRA สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที  5

credit derivatives derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี  (credit
event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

credit event เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

credit rating อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

currency risk ความเสี ยงด้าน FX

delta อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญากับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

derivatives สัญญาซื อขายล่วงหน้า

derivatives on 
organized exchange

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

discount rate อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

DW ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

foreign REIT กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

FX อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

GMS ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน
(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

group limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

guarantor rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้คํ้าประกัน

international scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

investment grade credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

IOSCO International Organization of Securities Commissions

IPO การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial Public
Offering)

issue rating อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

market price มูลค่าตามราคาตลาด

MF กองทุนรวม (Mutual Fund)

MMF กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

national scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

NAV มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

net exposure มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Nonretail MF กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ งอยู่ภาย
ใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

notional amount มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

obligation ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

options สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3
แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

OTC derivatives derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

P/N ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

portfolio duration อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

product limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

PVD กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

regulated market ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี

ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

repo ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

retail MF กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

reverse repo ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

SBL ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

securities lending ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

share warrants ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

single entity limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

SIP Specific Investment Products

SN ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

sovereign rating อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

TBMA สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

TSFC บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

TSR ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription
Right)

underlying สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

WFE World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  UOB Smart DividendFocused Equity Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UOBSDF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยกองทุนจะเน้นลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ งบริษัทดังกล่าวมีประวัติการจ่ายเงินปันผลที 
สม่ําเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
หลัก

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ไม่ลงทุน

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
กองทุนจะนําเงินลงทุนที ระดมได้ไปเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที มี
ประวัติการจ่ายเงินปันผลที สมํ่าเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต โดยผู้จัดการ
กองทุนจะพิจารณาหลักทรัพย์ที จะลงทุนให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจของประเทศและแนวโน้มการลงทุนของบริษัทเป็นหลัก
ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักโดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ดังนี 
1. ประวัติการจ่ายเงินปันผลในอดีต
2. ผลประกอบการในปัจจุบันและในอนาคต
3. แนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาถึงการลงทุนที มีความมั นคง และ/หรือ มีความผันผวนตํ่า รวมถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ประกอบด้วย ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และกองทุนจะลงทุนโดยมี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือ
เท่ากับ 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยเงินทุนส่วนที เหลือจะนําไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี 
กึ งทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานประกาศกําหนด ทั งนี ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทที ลงทุนไตรมาสละ 1
ครั ง โดยผู้จัดการกองทุนจะนําเสนอผลการพิจารณาให้แก่คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) อย่างไรก็ตาม
หากมีปัจจัยหรือเหตการณ์ที ผู้จัดการกองทุนมีความเห็นว่าอาจเปลี ยนแปลงผลการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้
ออกตราสารอย่างมีนัยสําคัญก่อนรอบการพิจารณา ผู้จัดการกองทุนจะปรับเปลี ยนการลงทุนในหุ้นดังกล่าวให้เหมาะสม และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ข้างต้น

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี 
รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว ซึ งหลักทรัพยหรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) ตราสารหนี ที มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured
Notes) สัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถึงตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non –
investment grade) และตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ทั งนี กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื น บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่างตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าว

ส่วนที  1 : ตราสาร TS (transferable securities) 
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นตามที กําหนดในประกาศ
ทน.87/2558 ภาคผนวก 3 ซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับ
โอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอซึ ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํา
มาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้อง
อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1. 
2.1 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับ
อาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
1.1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.1 
1.2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.2.2 จดทะเบียนซื อขายใน SET 

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) ธนาคารออมสิน
(3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(4) ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(7) ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
(8) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(9) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(10) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (9)

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทย
2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที 
ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือ ที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการ การคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ มากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญา ซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจ หรือ
ดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและ
เป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการ โดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้
เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวันมากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม ตามที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ งบาง
อัตราส่วนการลงทุนหรือทั งหมดจะไม่เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกําหนดไว้ สําหรับอัตราส่วนการลงทุนที เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กรณีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลง
อัตราส่วนการลงทุนนั น บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย รายละเอียดอัตราส่วนการลงทุนมี
ดังต่อไปนี 

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2
หน่วย CIS ตามที ระบุใน ข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

4.3 เสนอขายในประเทศไทย

4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วันที 
ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 

5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออก
ตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการ
เป็นหลักทรัพย์ซื อขายใน SET)

5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ซึ งหุ้น
ของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่ระหว่างดําเนินการ
แก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขายใน SET)

5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 5.1

5.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.4.1 ตราสาร Basel III 
5.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 
5.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
5.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่
วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9
5.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
5.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

5.5 DW ที มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade

5.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment
grade
5.6.1 reverse repo

5.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียน
ซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET 
5.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่
กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

 5.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.2 ที จด
ทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวม
ถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 หน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมีลักษณะ
ตาม 5.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)**

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุก
บริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือ
การเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงินกับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

** หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที 3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)***

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ
ตั วสัญญาใช้เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวม
ถึงสาขาในต่างประเทศของ นิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้
ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั ง
ขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุน ได้รับโอนกรรมสิทธิ มา
จากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities
lending)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี เว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี ย
ตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับMF ที อายุคงเหลือ ≤ 6
เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยน
มือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้อง
ในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุน สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนในตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน เงิน
ฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุ
กองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุน
ใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้องกับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 หน่วย infra หรือหน่วย property ไม่เกิน 20%

4 Reverse repo ไม่เกิน 25%

5 Securities lending ไม่เกิน 25%

6 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่
สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี 
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1 มีลักษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้อ 5 ในส่วนที 
1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา (single entity limit)

6.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment
grade หรือไม่มี credit rating

รวมกัน
ไม่เกิน 15%

*** สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บริษัทจัดการรายเดียวกันต้องมี
จํานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั งหมด
ของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน ตราสาร Basel III และศุ
กูก ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐ
ไทย หรือ ตราสารหนี ภาครัฐ
ต่างประเทศ)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)1

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะ
เวลาบัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออก
ใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงิน
ล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สิน
ทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั น
จะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการทั วไป และในกรณีที ผู้ออก
ตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออก
และเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ใน
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออก
ใหม่และม ีcredit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1.
– 9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

4 หน่วย infra ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที ออก
หน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

 5 หน่วย property ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1)  มีขนาดเล็ก

(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

1 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการ
เงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับ
สากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted
Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น
2 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงาน
ไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่าระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่ วันที เกิด
กรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
ที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถ
แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการ
ต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือ
หน่วยของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 

1. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งก่อนวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1)จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ห้ามมิให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการเพื อขยายวงเงินสําหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์ดัง
กล่าวที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่าง
ประเทศจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด
(3) ในกรณีที มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที มีผู้รับผิดชอบการบริหาร
จัดการกองทุนดังกล่าวเป็นบุคคลที มีความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนรวมตามประกาศที สํานักงาน
ก.ล.ต. กําหนด และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื นใดจากกองทุนรวมฟีดเดอร์หรือผู้ถือหน่วยลงทุนใน
ลักษณะที ซ้ําซ้อนกับกองทุนรวมหรือกองทุนต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบเกี ยวกับความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความจําเป็นในการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนั น ภายใน 30 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(4) ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดัง
กล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที อัตราส่วนการลงทุนเป็นไปตามที กําหนด

2. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) หากบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้
ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ห้ามมิให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนเพิ มเติมใน
ทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด และให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าว
จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการ
โดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท
จัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 
2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัท
จัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ
ก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยประกาศในหนังสือพิมพ์
รายวัน 1 ฉบับ รวมทั งปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทุกแห่ง
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) (จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
เรียบร้อยแล้ว) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูก
ต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน พร้อมหลัก
ฐานตามข้อ 5.2.7 ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ
เงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะ
ผู้ถือหน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสารสําคัญของกองทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี เข้า
กองทุนเปิดนี ตามเงื อนไข วัน เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือ
คําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยลงวันที ตามวันที ที ซื อแต่ไม่เกินวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อต้องขีดคร่อม
เฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ โดยบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีที บริษัท
จัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 บัญชีประเภทออมทรัพย์ของ ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
และบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
หลังจากที บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้
รับหลักฐานการรับชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อหน่วยลงทุนจะ
สมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้เรียกเก็บเงินตาม เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั ง
จ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชี
กองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น ที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็นผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม
นอกจากนี บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได ้(ถ้ามี) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามวิธีการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตข้อ 6.2.2.7 

5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อ
หลังจากที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อ
โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที สั งซื อในวันเดียวกัน และมีมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือไม่เพียงพอต่อ
การจัดสรร บริษัทจะจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยทุกรายเป็นมูลค่าขั นต่ํารายละ 2,000บาท (สองพันบาทถ้วน) บาท(จํานวนเงินดัง
กล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว) ก่อนในลําดับแรก โดยส่วนที เหลือจะจัดสรรให้ตามสัดส่วนมูลค่า
ที สั งซื อหักด้วยมูลค่าขั นตํ่าที ได้ทําการจัดสรรให้แล้ว หากมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือมีไม่เพียงพอที จะจัดสรรให้กับผู้
ถือหน่วยทุกรายตามมูลค่าขั นต่ําที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะทําการจัดสรรมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือที มีอยู่ทั งหมด
ตามสัดส่วนมูลค่าที สั งซื อให้แก่ผู้ถือหน่วย
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่
จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุนเกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อ
ยกเว้นตามข้อ 22(2) (ข.), (ค.), (ง.) และ ข้อ 29(1) แห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที สน.22/2552 เรื องการจัดตั งกองทุนรวมและการเข้าทําสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที  28
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการภายหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจําหน่าย
หน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึงสามสิบห้าราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะยุติการจําหน่ายหน่วยลงทุนและแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสิบห้าวันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน และคืน
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ภายในหนึ งเดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานั นได้อันเนื องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปี นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลานั นให้ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุน
ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วตามวรรคหนึ ง ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วย ลงทุนเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ดําเนินการเป็นประการอื นได้

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ไม่มี

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข). สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ
(ค). สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ)
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

(2) กรณีนิติบุคคล
(ก). สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข). สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(ค). ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง). หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วย ค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุน ดังกล่าวเป็น
ราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และ
การประกาศมูลค่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดําเนินการใน กรณีที 
มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุน ภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.2.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้ว
แต่กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้า
มี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความ
ต่างๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสาร
หรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือวิธี
การอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณา
จัดสรรให้โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการ
จัดสรรตามจํานวนที สั งซื อ

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 ข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้ผู้
ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ลงนามรับรองให้
กับผู้สั งซื อไว้เป็นหลักฐาน

6.2.2.2 ATM 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้อง
ลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบเอทีเอ็มจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์เมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะต้องลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
คําขอใช้บริการ

คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและ
บริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้สั งซื อ หน่วยลงทุนจะไม่
สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคาร
ทางโทรศัพท์นั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.4 ไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัท
จัดการกําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนที ส่งมายังบริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนนั นจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนและบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วย ลงทุนได้โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
นั นได้เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ ทั งนี บริษัทจัดการจะทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนที ได้รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันทําการถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และ
ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.5 INTERNET 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลง
นามในคําขอใชับริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น

6.2.2.6 หักบัญชี
ผู้สนใจสามารถซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตเฉพาะที บริษัทจัดการกําหนด
ได้ที บริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเฉพาะที เปิดให้บริการนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
( 1 ) ในการสั งซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นประจําทุกเดือนในเวลาเดียวกัน ด้วยการให้ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือบัญชี
บัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้เปิดไว้ที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนด้วยจํานวนเงินที เท่ากันในแต่ละงวด
( 2 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการนี สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเพื อขอใช้
บริการ โดยกรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วง
หน้า” ซึ งการให้บริษัทจัดการดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีผลใช้บังคับ และ
ให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนคําสั ง โดยแจ้งไปยังบริษัทจัดการหรือสาขาของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าไว้ตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุในแบบคําขอดังกล่าว
( 3 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื อ บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น และจํานวนเงินที ต้องการสั งซื อซึ งจะ
ต้องไม่ต่ํากว่าครั งละ 1,000 บาท และเพิ มขึ นเป็นจํานวนทวีคูณของ 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินจาก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อและโอนเข้าบัญชีสั งซื อกองทุนเปิดเพื อซื อหน่วยลงทุนทุกเดือน ตามที ผู้สั งซื อ
ได้ระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย ซึ งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ในกรณี
ที วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดบริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในวันทําการ
ถัดไปเพื อซื อหน่วยลงทุนในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น
อนึ งค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที เกี ยวข้องกับการหักบัญชีที เรียกเก็บโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะเป็นภาระ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน
( 4 ) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไข “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน
และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกคําขอยกเลิกการใช้บริการและกรอก “หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
( 5 ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฎอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์
และใช้อ้างอิงได้

6.2.2.7 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบการสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิต
นั น

บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านทางบัตรเครดิตจะยอมรับและผูกพันตามเงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความ
เสี ยงใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ

ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีบัตรเครดิต
เป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุน
ที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.2.8 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.9 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน
เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น ในกรณีที ชําระเงินค่าซื อ
หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงิน ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั ง
จ่าย “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ เพื อเข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์ที บริษัทจัดการเปิด
ไว ้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
หรือ “บัญชีเพื อการสั งซื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน – บลจ. ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จํากัด” เพื อเข้าบัญชีประเภทกระแสราย
วันที บริษัทจัดการเปิดไว้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
หรือ “UOB Asset Management(Thailand)Sub&Red” เพื อเข้าบัญชีกระแสรายวันที บริษัทจัดการเปิดไว้ของธนาคารดังต่อ
ไปนี 
 ธนาคารซิตี แบงก์ เอ็น.เอ สาขากรุงเทพฯ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลังโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อ
หน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิกคําสั งซื อนั น ๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดย
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบลบหนี กับ
บริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 ATM 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากใน
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.3 TELEBANK 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ เรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหัก
เงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 ไปรษณีย์
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในคําสั งซื อหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งให้บริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลง
ทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที ระบุไว้ในคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยชําระเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารหรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ ในกรณีที ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคาร ผู้ถือหน่วยต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.5 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็น
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.6 หักบัญชี
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือ
ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" เท่านั นเพื อซื อหน่วย
ลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหัก
บัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณีใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และ
เงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัท
จัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอม
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.7 บัตรเดรดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชี
บัตรเครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือ
บัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.8 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
เว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
15 วัน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนโดย
ได้พิสูจน์และ/หรือติดตาม เพื อระบุตัวตนของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้วนั นแต่ไม่สามารถระบุได้ ไม่ว่าทางใดทางหนึ งหรือหลาย
ทาง จนเป็นผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคาร
พาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที 
ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และ
เพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อ
พร้อมเงินค่าซื อเต็มจํานวน

ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
จัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระ
ค่าซื อในส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลง
ทะเบียนไปยังที อยู่ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 4 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการ
จัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุนหรือปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีหยุดการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วปรากฏว่าหากขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมจะก่อให้เกิด
ปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าจะไม่สามารถดํารงสัดส่วนตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่
สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน
รวม ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันทําการหยุดการขายหน่วยลงทุน โดยจะติดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

6.2.6.2 กรณีปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการมีสิทธิจะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือกรณีที บริษัทจัดการเกิด
ข้อสงสัยว่าการซื อหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนจะเป็นการฟอกเงิน
(2) กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนรวม หรือก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวม โดยจะ
พิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรือจํานวนเงินของการสั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทุนรวมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบ
ถ้วนชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปต่อไป โดย
หากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อน
เป็นวันทําการถัดไป

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

7.6.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
7.6.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือ
หลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ล่วงหน้าก่อนวันรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 7.7 
ในการขายคืนหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนเป็นจํานวนหน่วยที ต้องการขายคืน ตาม
จํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
นั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 , 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายในห้าวันทําการนับตั งแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน พร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดย
อยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่าง
วันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วย
ลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ
7.6.1.2 ATM 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัทจัดการ
กําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการ
ที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ
อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ยอมรับและ
ผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวม
ถึงการยอมรับความเสี ยงใด ที อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.4 ไปรษณีย์
ยังไม่เปิดให้บริการ
7.6.1.5 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธี
การที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยง
ใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
7.6.1.6 หักบัญชี
ไม่มี
7.6.1.7   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

7.6.1.8 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไป
ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.6.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันรับซื อคืนหน่วยลงทุน
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนในการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีที ได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้
ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์คํานวณราคารับซื อคืน โดย
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.6.3 วันและเวลาที ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทําการในเวลาทําการ โดยจะเปิดรับคําสั งขายคืนตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคาร
พาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น. หากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดได้ ภายในกลุ่มกองทุนเปิดที บริษัทจัดการกําหนด
ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั น การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้
หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง

ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(1) สับเปลี ยนกับกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี
ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมายังกองทุนรวมนี ได้

ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั น โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงกองทุนที สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน พร้อมทั งลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ดังนี 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง (Switch out)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ต้นทาง ตามข้อ 7.6.3 และ 7.7 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง (Switch in) 
(1) ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงที มีการเปิดเสนอขายครั งแรกภายในวันทําการสุดท้ายของ
ช่วงเวลาเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น.
(2) ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลาย
ทาง ตามข้อ 6.2.8 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที 
ได้รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคา
ขายและราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือ
หน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการ
รับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนทั งจํานวน จากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด
ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที จะสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดต้นทางที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับ
เปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน
(4) ในกรณีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นข้อจํากัดจํานวนเงินขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางจากบริษัทจัดการ
(5) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกอง
ทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(5.1) กรณีระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดัง
กล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(5.2) กรณีระบุเป็นจํานวนเงิน

กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวัน
ทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียน
กองทุนสําหรับการสับเปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือ ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนด
ราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น
8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินตามวิธี
การดังนี 
1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์อื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วย ตามวิธีการดังต่อไปนี 
(2.1) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
(2.2) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัท
จัดการจะกําหนดต่อไป
หมายเหตุ: ส่วนต่างระหว่างมูลค่า เท่ากับ มูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน หักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
3. กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับผู้
ถือหน่วยแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วย
4. กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
แทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขาย
คืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมได้ในกรณีดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3)บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่เกิน
10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบ เพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ตามข้อ 22.1.2 ในส่วนข้อผูกพัน

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุด
รับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบ
ถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั น ให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั ง
ซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

11.3 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามข้อ 16.4.2 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อน
หลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดย
พลัน

11.4 ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการ
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
สําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วัน
ทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์

22/01/2564 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0644/2553] หน้า 34 / 46



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

ในโครงการฉบับนี เว้นแต่เนื อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที ได้ให้ไว้ ดังต่อไปนี 

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์

กลุ่มกิจการ บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้
จัดทํางบการเงินรวม

กองทุนฟื นฟู กองทุนเพื อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร
แห่งประเทศไทย

กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย

กองทุนรวมอีทีเอฟที ตั งขึ นเพื อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ น
ในภูมิภาคตามโครงการจัดตั งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที สอง (Asian Bond
Fund 2) ตามมติของที ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting
of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)

กองทุน AI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)

กองทุน buy & hold กองทุนรวมที มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั งเดียวโดยถือทรัพย์สินที ลงทุนไว้จนครบ
กําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ครบอายุของกองทุนรวม

กองทุน CIS
ต่างประเทศ

กองทุนที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั งนี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะ
จัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน
infra กองทุน private equity ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน ETF ต่างประเทศ กองทุน exchange traded fund ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน infra รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานของประเทศต่าง
ๆ ซึ งได้แก่

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้าง
พื นฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื นฐานดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

กองทุน LTF กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

กองทุน property กองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

กองทุน UI กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited
Investor Mutual Fund)

การลดความเสี ยง การลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
derivatives ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)

2. มีผลให้ความเสี ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง

3. เป็นการลดความเสี ยงทั วไปและความเสี ยงเฉพาะของทรัพย์สินที ต้องการลด
ความเสี ยง

4. สามารถลดความเสี ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ โครงการจัดการกองทุนรวม

เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก

ทรัพย์สินดังนี 

1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก

2. สลากออมทรัพย์ที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

3. สลากออมสินพิเศษที ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

เงินฝากอิสลาม ข้อตกลงที เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที เทียบเคียงได้กับ
เงินฝาก โดยคู่สัญญาที เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่
สัญญาฝ่ายที เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ เวลาใด ๆ

ดัชนีกลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์

ดัชนีที มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที จัดทําขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพื อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงินที มีเงื อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้

ตราสารภาครัฐไทย ตราสารดังนี 

1. ตั วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็นผู้
มีภาระผูกพัน

ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ

ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้คํ้าประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ นของประเทศนั น

ตราสาร Basel III ตราสารเพื อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือต่างประเทศ ที มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแลสถาบันการเงิน
ของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)

ตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที จัดให้มีขึ นเพื อการซื อขายหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี 

1. มีการรวบรวมคําเสนอซื อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื อหลายรายและผู้
เสนอขายหลายราย

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ งกําหนดเกี ยวกับวิธีการในการ
ซื อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการ
จัดการซื อขายเป็นประการอื น และผู้เสนอซื อเสนอขายยินยอมที จะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนั น

ธปท. ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธพ. ธนาคารพาณิชย์

บค. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

บง. บริษัทเงินทุน

บล. บริษัทหลักทรัพย์

บลจ. บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทจดทะเบียน บริษัทที มีหลักทรัพย์ที ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซื อ
ขายได้ใน SET

บริษัทย่อย บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

บริษัทใหญ่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที มีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ทั งนี หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที ปรากฏในบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด

แบบ filing แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ งกําหนดให้เป็นหลัก
ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ มเติม (ฉบับที  6)

ผู้มีภาระผูกพัน ผู้ที มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คํ้าประกัน แล้วแต่กรณี

มติพิเศษ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วย
ลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติเสียงข้างมาก มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของ
จํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

ศูนย์ซื อขาย
derivatives

ศูนย์ซื อขายดังนี 

1. ศูนย์ซื อขาย derivatives ที ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื อ
ขายล่วงหน้า

2. ศูนย์ซื อขาย derivatives ซึ งจัดตั งขึ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่าง
ประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

หน่วย CIS หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวม
เพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุน
ส่วนบุคคล

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

หน่วย infra หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับโครงสร้างพื นฐานซึ งอยู่ในรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนโครงสร้างพื นฐานที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

2. กองทุนโครงสร้างพื นฐานต่างประเทศที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ ง
มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื น
ฐานตาม 1. ทั งนี ไม่ว่าจะจัดตั งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

หน่วย property หน่วยของกองทรัพย์สินที เกี ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ งดังนี 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

2. ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื อธุรกรรมในตลาดทุน

3. foreign REIT

หุ้นกู้ระยะสั น หุ้นกู้ที มีกําหนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที ออกหุ้นกู้

B/E ตั วแลกเงิน (Bill of Exchange)

benchmark ตัวชี วัดของกองทุน ซึ งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

CIS operator บุคคลดังนี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

2. ผู้ทําหน้าที บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

concentration limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน

counterparty limit อัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา

CRA สถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Credit Rating Agency) ที ได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที  5

credit derivatives derivatives ที มีลักษณะเป็นการเคลื อนย้ายความเสี ยงด้านเครดิตของทรัพย์สิน
ที ได้รับการประกันความเสี ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง
ตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ งซึ งมีภาระผูกพันที จะต้องชําระเงินให้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเมื อเกิดเหตุการณ์ที มีผลต่อการชําระหนี  (credit
event) ของทรัพย์สินที ได้รับการประกันความเสี ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่า
ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

credit event เหตุการณ์ที เกี ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที ระบุในข้อตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา

credit rating อันดับความน่าเชื อถือที จัดทําโดย CRA ซึ งเป็นการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี ตามตราสารหรือสัญญา

currency risk ความเสี ยงด้าน FX

delta อัตราเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญากับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

derivatives สัญญาซื อขายล่วงหน้า

derivatives on 
organized exchange

derivatives ที ซื อขายในศูนย์ซื อขาย derivatives

discount rate อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที มีการลงทุนที จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั น

DW ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)

foreign REIT กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั งนี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื นใด

FX อัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

GMS ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน
(เฉพาะมณฑลยูนนาน)

group limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนใน
แต่ละบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

guarantor rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรือผู้คํ้าประกัน

international scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

investment grade credit rating ในระดับที สามารถลงทุนได้

IOSCO International Organization of Securities Commissions

IPO การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั วไปในครั งแรก (Initial Public
Offering)

issue rating อันดับความน่าเชื อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

issuer rating อันดับความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา

market price มูลค่าตามราคาตลาด

MF กองทุนรวม (Mutual Fund)

MMF กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

national scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

NAV มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

net exposure มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ ง
เป็นผลให้กองทุนมีความเสี ยงในทรัพย์สินนั น

Nonretail MF กองทุนรวมที มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ งอยู่ภาย
ใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

notional amount มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

obligation ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

options สัญญาที มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3
แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

OTC derivatives derivatives ซึ งซื อขายนอกศูนย์ซื อขาย derivatives

P/N ตั วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

portfolio duration อายุเฉลี ยของทรัพย์สินที ลงทุน ซึ งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

product limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน

PVD กองทุนสํารองเลี ยงชีพ (Provident Fund)

regulated market ศูนย์กลางที จัดช่องทางการสื อสารระหว่างผู้ค้าเพื อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที เกี ยวกับตราสารนั น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที ทํา
หน้าที กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที มี

ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

repo ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน (repurchase agreement)

retail MF กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail Mutual Fund)

reverse repo ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

SBL ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

securities lending ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

share warrants ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้น

single entity limit อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

SIP Specific Investment Products

SN ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

sovereign rating อันดับความน่าเชื อถือระดับประเทศของประเทศที ผู้ออกตราสารมีถิ นที อยู่ ซึ ง
เป็นการประเมินความเสี ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนั น

TBMA สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

TSFC บล. ที ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจ
หลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

TSR ใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้นเพิ มทุนที โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription
Right)

underlying สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง

WFE World Federation of Exchanges

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  UOB Smart DividendFocused Equity Fund 

1.3. ชื อย่อ :  UOBSDF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที จะเกิดขึ นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื อตอบสนองการลงทุนของผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยกองทุนจะเน้นลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ งบริษัทดังกล่าวมีประวัติการจ่ายเงินปันผลที 
สม่ําเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
หลัก

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ไม่ลงทุน

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุน
กองทุนจะนําเงินลงทุนที ระดมได้ไปเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที มี
ประวัติการจ่ายเงินปันผลที สมํ่าเสมอ มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที ดี หรือ มีแนวโน้มการลงทุนที ดีในอนาคต โดยผู้จัดการ
กองทุนจะพิจารณาหลักทรัพย์ที จะลงทุนให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจของประเทศและแนวโน้มการลงทุนของบริษัทเป็นหลัก
ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักโดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ดังนี 
1. ประวัติการจ่ายเงินปันผลในอดีต
2. ผลประกอบการในปัจจุบันและในอนาคต
3. แนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาถึงการลงทุนที มีความมั นคง และ/หรือ มีความผันผวนตํ่า รวมถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ประกอบด้วย ทั งนี กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และกองทุนจะลงทุนโดยมี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือ
เท่ากับ 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยเงินทุนส่วนที เหลือจะนําไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี 
กึ งทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานประกาศกําหนด ทั งนี ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทที ลงทุนไตรมาสละ 1
ครั ง โดยผู้จัดการกองทุนจะนําเสนอผลการพิจารณาให้แก่คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) อย่างไรก็ตาม
หากมีปัจจัยหรือเหตการณ์ที ผู้จัดการกองทุนมีความเห็นว่าอาจเปลี ยนแปลงผลการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้
ออกตราสารอย่างมีนัยสําคัญก่อนรอบการพิจารณา ผู้จัดการกองทุนจะปรับเปลี ยนการลงทุนในหุ้นดังกล่าวให้เหมาะสม และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ข้างต้น

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี 
รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3 ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการ
สิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว ซึ งหลักทรัพยหรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ ตราสารทุนของบริษัทที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) ตราสารหนี ที มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured
Notes) สัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) รวมถึงตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non –
investment grade) และตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ทั งนี กองทุนอาจมีไว้ซึ ง
ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(Investment grade) ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ ง
หรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื น บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่างตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าว

ส่วนที  1 : ตราสาร TS (transferable securities) 
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื นตามที กําหนดในประกาศ
ทน.87/2558 ภาคผนวก 3 ซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที ครบถ้วน ดังนี 
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื อนไขที ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที เป็น B/E P/N หรือ SN ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับ
โอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได)้ 
1.3 มีข้อมูลเกี ยวกับตราสารที ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอซึ ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื อนํา
มาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้อง
อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที เชื อถือได้ซึ งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที ยอมรับในระดับสากล

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ มเติมจากที กําหนดในข้อ 1. 
2.1 ในกรณีที เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที ออกตราสารดังกล่าวเพื อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับ
อาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี 
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1  2.1.7 
ทั งนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั งจ่ายหรือผู้ออกตั ว ทั งจํานวนรวมถึงดอกเบี ย (ถ้าม)ี
ตามที ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที  2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย
1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
1.1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.1.2 ในกรณีที กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี  (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที กองทุนสามารถลงทุนได้
1.1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั น
1.1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สินที เป็น SIP ของกองทุนนั น
1.1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั น
1.1.3 ในกรณีที กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์
1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที กําหนดในส่วนที  2 ข้อ 1.1 
1.2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที  1 ข้อ 1.1 ข้อ
1.2 และข้อ 1.3 
1.2.2 จดทะเบียนซื อขายใน SET 

ส่วนที  3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(2) ธนาคารออมสิน
(3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(4) ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
(6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(7) ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
(8) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(9) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
(10) สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (9)

ส่วนที  4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี ที สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ตราสารที ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี 
2.1 ตราสารภาครัฐไทย
2.2 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที 
ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
2.4 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
2.5 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.5.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ซึ งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที ขึ นทะเบียนในตลาดซื อขายตราสารหนี หรือ ที มีข้อมูลราคาที น่าเชื อถือและ
อ้างอิงได้ซึ งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
2.6.1 มี credit rating ระยะสั นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั นดัง
กล่าวตามที  CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน

4. ข้อกําหนดเพิ มเติมที บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ วันเริ มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการ การคํานวณตามวิธีการดังนี 
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ มากกว่า (ราคาซื อ x (1 + discount rate)) 
ทั งนี ราคาซื อ = ราคาที กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นค่าซื อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อและทรัพย์สินที โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที มูลค่าหลัก
ทรัพย์หรือตราสารที ซื อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3 ในกรณีที ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อ ณ สิ นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื อ แล้วแต่จํานวนใดจะ
ตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื องดังกล่าวไว้ในสัญญา ซึ งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา (counterparty
risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื อรวมกับผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันที มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที ซื อหรือ
ทรัพย์สินที โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที เกิดจาก reverse repo รายการอื นได้
4.6 discount rate ที นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์
หรือตราสารที ซื อแล้ว

ส่วนที  5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก
ทรัพย์โดยในกรณีที คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี ที สามารถประกอบธุรกิจ หรือ
ดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์(Securities Borrowing and
Lending) 
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพื อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิติบุคคลอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต กําหนดเพิ มเติม

2. หลักทรัพย์ที ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ทําหน้าที เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี 
3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี 
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั วและ
เป็นตั วที ถึงกําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.1.5 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี ที มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือคํ้าประกันที ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที มีรายชื ออยู่ในดัชน ีSET50 ทั งนี ในกรณีที กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการ โดยวิธีอื นซึ งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที กองทุนมีกรรมสิทธิ ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั นได้
เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ นั นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ นวันมากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที ให้ยืม
3.5 ในกรณีที หลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี 
3.5.1 เงินฝากใน ธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั วสัญญาใช้เงิน ดังนี 
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือตั วสัญญาใช้เงิน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้มี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตั วสัญญาใช้เงิน ที  TSFC เป็นผู้ออก ที มีกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วที ถึง
กําหนดใช้เงินเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
3.5.2.3 ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมี credit rating อย่างหนึ งอย่างใดดังนี 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลัก
ประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม ตามที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ งบาง
อัตราส่วนการลงทุนหรือทั งหมดจะไม่เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกําหนดไว้ สําหรับอัตราส่วนการลงทุนที เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กรณีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลง
อัตราส่วนการลงทุนนั น บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย รายละเอียดอัตราส่วนการลงทุนมี
ดังต่อไปนี 

ส่วนที  1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)*

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน

2
หน่วย CIS ตามที ระบุใน ข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั งนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็น
ประกัน

ไม่เกิน 20%

4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 

4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือศุกูกที ผู้ออกจัดตั งขึ นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย

4.2 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
4.2.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์

4.3 เสนอขายในประเทศไทย

4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

4.5 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วันที 
ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของตราสารที ลงทุน
ใน benchmark + 5%

5 ทรัพย์สินดังนี 

5.1 ตราสารทุนที จดทะเบียนซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์
สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที ผู้ออก
ตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนการ
เป็นหลักทรัพย์ซื อขายใน SET)

5.2 ตราสารทุนที ออกโดยบริษัทที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ซึ งหุ้น
ของบริษัทดังกล่าวซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่ระหว่างดําเนินการ
แก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื อขายใน SET)

5.3 หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายตาม 5.1

5.4 ตราสารที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.4.1 ตราสาร Basel III 
5.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.4.3 เป็นตราสารที มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
5.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 
5.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
5.4.3.3 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  ≤ 397 วัน นับแต่
วันที ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี 
5.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9
5.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
5.4.4 ในกรณีที เป็นตราสารที มีกําหนดวันชําระหนี  > 397 วัน นับแต่วัน
ที ลงทุน ต้องขึ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market

5.5 DW ที มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade

5.6 ธุรกรรมดังนี ที คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment
grade
5.6.1 reverse repo

5.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
5.7.1 จดทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียน
ซื อขายในกระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET 
5.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่
กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด

 5.8 หน่วย CIS ตามที ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 1.2 ที จด
ทะเบียนซื อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื อขายใน
กระดานซื อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั วไปของ SET (แต่ไม่รวม
ถึงหน่วยดังกล่าวที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที อาจทําให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื อขายใน SET

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6 หน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที สํานักงานกําหนด และมีลักษณะ
ตาม 5.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

7 ทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากที ระบุในข้อ 1  ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่
สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที  2 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)**

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุก
บริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือ
การเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการ
เงินกับบริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินที ลงทุนใน benchmark + 10%

** หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของ MF

ส่วนที 3 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)***

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV)

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือ
ตั วสัญญาใช้เงิน ที นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวม
ถึงสาขาในต่างประเทศของ นิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้
ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั ง
ขึ น

1.2 ธนาคารพาณิชย์

1.3 บริษัทเงินทุน

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที กองทุน ได้รับโอนกรรมสิทธิ มา
จากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities
lending)

 รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบัญชี เว้น
แต่เป็น MF ที มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี ย
ตามรอบอายุกองทุน

 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับMF ที อายุคงเหลือ ≤ 6
เดือน ทั งนี เฉพาะ MF ที มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี

2 ทรัพย์สินดังนี 

2.1 ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยน
มือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้อง
ในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื อนไขให้กองทุน สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน

2.3 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี 

(ข้อนี ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน
buy & hold ที ลงทุนในตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน เงิน
ฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที มีอายุไม่เกินอายุ
กองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุน
ใน derivatives เพื อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้องกับอายุกองทุน)

รวมกันไม่เกิน 25%

3 หน่วย infra หรือหน่วย property ไม่เกิน 20%

4 Reverse repo ไม่เกิน 25%

5 Securities lending ไม่เกิน 25%

6 total SIP ซึ งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 :
อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่
สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี 
ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี 

6.1 มีลักษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้อ 5 ในส่วนที 
1 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน
หรือคู่สัญญา (single entity limit)

6.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment
grade หรือไม่มี credit rating

รวมกัน
ไม่เกิน 15%

*** สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกําหนดเกี ยว
กับ product limit

ส่วนที  4 : อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit)

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บริษัทจัดการรายเดียวกันต้องมี
จํานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั งหมด
ของบริษัทนั น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนวายุภักษ์)

2 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ ง
ทุน ตราสาร Basel III และศุ
กูก ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ภาครัฐ
ไทย หรือ ตราสารหนี ภาครัฐ
ต่างประเทศ)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สินทางการเงิน (financial liability)1

ของผู้ออกตราสารรายนั น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะ
เวลาบัญชีล่าสุด ทั งนี ในกรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี สินทางการเงินที ออก
ใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงิน
ล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สิน
ทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนั น
จะต้องเป็นข้อมูลที มีการเผยแพร่เป็นการทั วไป และในกรณีที ผู้ออก
ตราสารไม่มีหนี สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออก
และเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผู้ออกรายนั นเป็นรายครั ง เว้นแต่ใน
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

2.2 ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารที ออก
ใหม่และม ีcredit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายครั ง เว้นแต่กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบ
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที ออกโดยบุคคลดังนี 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1.
– 9.)

3 หน่วย CIS ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั งหมดของ MF หรือ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที ออกหน่วยนั น
 อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

4 หน่วย infra ของกองทุนใด
กองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั งหมดของกองทุน infra ที ออก
หน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที มีลักษณะครบถ้วนดังนี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

 5 หน่วย property ของกองทุน
ใดกองทุนหนึ ง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั งหมดของกองทุน
property ที ออกหน่วยนั น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

(1)  มีขนาดเล็ก

(2)  จัดตั งขึ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี

(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

1 หนี สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการ
เงินตามมาตรฐานการบัญชีนั น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที เป็นที ยอมรับในระดับ
สากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted
Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น
2 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั งนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือที แก้ไขเพิ มเติม

ส่วนที  5 : การดําเนินการเมื อทรัพย์สินที ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที ลงทุนมีคุณสมบัติที เปลี ยนแปลง
ไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงาน
ไว้ที บริษัทจัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่าระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(3) เมื อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปลี ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั นออกไปหรือวันที ทรัพย์สินมีการ
เปลี ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่ วันที เกิด
กรณีดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ ง พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน
และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

2. ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ ม บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ มเติมในทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
ที กําหนด
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
ส่วนที  3 
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที  5 ข้อ 2 (3) (ก) 
(4) เมื อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที สามารถ
แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการ
ต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

(5) ในกรณีที กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามส่วนที  5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการ
ต้องดําเนินการดังนี ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ในกรณีที ทรัพย์สินเป็น
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
นั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ

ความในวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือ
หน่วยของกองทุนต่างประเทศที ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี 

1. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งก่อนวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1)จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ห้ามมิให้แก้ไขเพิ มเติมโครงการเพื อขยายวงเงินสําหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์ดัง
กล่าวที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่าง
ประเทศจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด
(3) ในกรณีที มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที มีผู้รับผิดชอบการบริหาร
จัดการกองทุนดังกล่าวเป็นบุคคลที มีความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนรวมตามประกาศที สํานักงาน
ก.ล.ต. กําหนด และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื นใดจากกองทุนรวมฟีดเดอร์หรือผู้ถือหน่วยลงทุนใน
ลักษณะที ซ้ําซ้อนกับกองทุนรวมหรือกองทุนต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบเกี ยวกับความสัมพันธ์หรือเชื อมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความจําเป็นในการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนั น ภายใน 30 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(4) ในกรณีที อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับ
ชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดัง
กล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที อัตราส่วนการลงทุนเป็นไปตามที กําหนด

2. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที ได้รับอนุมัติให้จัดตั งหลังวันที  16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5
วันทําการติดต่อกัน
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดัง
กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) หากบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี ยวกับชื อ จํานวน
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที อัตราส่วนเป็นไปตามที กําหนด และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้
ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ห้ามมิให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนเพิ มเติมใน
ทรัพย์สินที เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนด และให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัด
ส่งรายงานต่อสํานักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 

3. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็นเหตุให้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที  5 ข้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีที กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที มีอยู่เดิมนั น
(2) กรณีที กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื อให้การลงทุนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในส่วนที  5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) (ข)หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าว
จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่งรายงานเกี ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื องดังกล่าวต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที ต้องแก้ไขให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั งนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการ
โดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที  6 : การดําเนินการเมื อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกอง
ทุน
1. ในกรณีที กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท
จัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทํารายงานเกี ยวกับการลงทุนที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั งเหตุผลที ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที บริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี ยนแปลง
ประเภทของกองทุน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ที กําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี 
2. ในกรณีที การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัท
จัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที 
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกให้แก่ประชาชนทั วไปในราคาหน่วยลงทุนที เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั งนี หากยอดรวมการสั งซื อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ
ก่อนสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครั งแรก โดยประกาศในหนังสือพิมพ์
รายวัน 1 ฉบับ รวมทั งปิดประกาศที สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ทุกแห่ง
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

5.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อจะ
ต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) (จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
เรียบร้อยแล้ว) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูก
ต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน พร้อมหลัก
ฐานตามข้อ 5.2.7 ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ
เงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะ
ผู้ถือหน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสารสําคัญของกองทุน
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งซื อหน่วยลงทุนได้โดยการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี เข้า
กองทุนเปิดนี ตามเงื อนไข วัน เวลา ที ระบุในข้อ 8.2.2 และราคาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 

5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ผู้สั งซื อต้องชําระเงินค่าซื อครั งเดียวเต็มตามจํานวนที สั งซื อโดยสามารถชําระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือ
คําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยลงวันที ตามวันที ที ซื อแต่ไม่เกินวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อต้องขีดคร่อม
เฉพาะสั งจ่ายในนาม “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ โดยบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีที บริษัท
จัดการเปิดไว้เพื อการนี ของธนาคารดังต่อไปนี 
 บัญชีประเภทออมทรัพย์ของ ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
และบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
หลังจากที บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อแล้ว ผู้สั งซื อจะได้
รับหลักฐานการรับชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี การสั งซื อหน่วยลงทุนจะ
สมบูรณ์ก็ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้เรียกเก็บเงินตาม เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั ง
จ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้างต้น และได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
ในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสั งซื อนั น และแจ้งให้ผู้สั งซื อทราบ
ผู้สั งซื อที ได้ชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
เงินที ได้รับจากการสั งซื อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชี
กองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น ที ธนาคารพาณิชย์ ซึ งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั งหมดจะนําเข้าเป็นผล
ประโยชน์ของกองทุนรวม
นอกจากนี บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได ้(ถ้ามี) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามวิธีการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตข้อ 6.2.2.7 

5.2.4 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน
ในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที สั งซื อ
หลังจากที ได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว
แต่หากในกรณีที มีการสั งซื อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนในการสั งซื อ
โดยใช้หลักการ “สั งซื อก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที สั งซื อในวันเดียวกัน และมีมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือไม่เพียงพอต่อ
การจัดสรร บริษัทจะจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยทุกรายเป็นมูลค่าขั นต่ํารายละ 2,000บาท (สองพันบาทถ้วน) บาท(จํานวนเงินดัง
กล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว) ก่อนในลําดับแรก โดยส่วนที เหลือจะจัดสรรให้ตามสัดส่วนมูลค่า
ที สั งซื อหักด้วยมูลค่าขั นตํ่าที ได้ทําการจัดสรรให้แล้ว หากมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือมีไม่เพียงพอที จะจัดสรรให้กับผู้
ถือหน่วยทุกรายตามมูลค่าขั นต่ําที กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะทําการจัดสรรมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือที มีอยู่ทั งหมด
ตามสัดส่วนมูลค่าที สั งซื อให้แก่ผู้ถือหน่วย
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่
จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันอาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั นถือหน่วยลงทุนเกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ งในสามของหน่วยลงทุนที ได้จําหน่ายแล้วทั งหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อ
ยกเว้นตามข้อ 22(2) (ข.), (ค.), (ง.) และ ข้อ 29(1) แห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที สน.22/2552 เรื องการจัดตั งกองทุนรวมและการเข้าทําสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที  28
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

5.2.5 การคืนเงินค่าสั งซื อแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องยุติโครงการภายหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจําหน่าย
หน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึงสามสิบห้าราย หรือในกรณีที มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด บริษัทจัดการจะยุติการจําหน่ายหน่วยลงทุนและแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสิบห้าวันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน และคืน
เงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที เกิดขึ นจากเงินที ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน
ภายในหนึ งเดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานั นได้อันเนื องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปี นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลานั นให้ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุน
ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วตามวรรคหนึ ง ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วย ลงทุนเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ดําเนินการเป็นประการอื นได้

5.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
ไม่มี

5.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ในการขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน ผู้ซื อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประจําตัว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี 
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(ข). สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ
(ค). สําเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ)
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

(2) กรณีนิติบุคคล
(ก). สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข). สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(ค). ตัวอย่างลายมือชื อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื อนไขในการลงนาม
(ง). หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ). สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วย ค่า
ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุน ดังกล่าวเป็น
ราคาที ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ทั งนี หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 16 เรื อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และ
การประกาศมูลค่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดําเนินการใน กรณีที 
มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” 

ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้าม)ี ได้ทุกวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุน ภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสําคัญต่อไป

6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ชวน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชี และคู่มือผู้
ลงทุน ได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะจัดส่ง
หนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ พร้อมใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน โดยผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาทําการ

6.2.2 วิธีการสั งซื อหน่วยลงทุน
6.2.2.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถซื อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ทั งนี ผู้สั งซื อ
หน่วยลงทุนจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้ว
แต่กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งนําใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุน และเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้า
มี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี ผู้ลงทุนที สนใจสั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที สนใจจะสั งซื อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความ
ต่างๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสาร
หรือหลักฐานอื นใดตามที บริษัทจัดการกําหนดเพิ มเติม (ถ้ามี) ไปที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหรือวิธี
การอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

ในการสั งซื อ ผู้สั งซื อรับรองที จะซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที สั งซื อหรือน้อยกว่าที สั งซื อไว้ตามที บริษัทจัดการจะพิจารณา
จัดสรรให้โดยไม่เปลี ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั งซื อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ยในกรณีที ไม่ได้รับการ
จัดสรรตามจํานวนที สั งซื อ

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 ข้อ 12 หรือกรณีอื นใดที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้ผู้
ซื อหน่วยลงทุนไว้ในข้อ 6.2.6 เรื อง เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน

ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสามารถยื นเอกสารการสั งซื อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และเมื อเจ้าหน้าที ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้ตรวจสอบ
เอกสารการสั งซื อและเงินค่าสั งซื อว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนที เจ้าหน้าที ได้ลงนามรับรองให้
กับผู้สั งซื อไว้เป็นหลักฐาน

6.2.2.2 ATM 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้อง
ลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบเอทีเอ็มจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มนั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์เมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะต้องลงนามในคําขอใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื อนไขที ระบุไว้ใน
คําขอใช้บริการ

คําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและ
บริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้สั งซื อ หน่วยลงทุนจะไม่
สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
ดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคาร
ทางโทรศัพท์นั น

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.4 ไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัท
จัดการกําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนที ส่งมายังบริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนนั นจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนและบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วย ลงทุนได้โดยผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วยลงทุน
นั นได้เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ ทั งนี บริษัทจัดการจะทํารายการซื อหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนที ได้รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันทําการถัดจากวันที บริษัทได้รับคําสั งซื อหน่วยลงทุนและได้รับเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุนเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และ
ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.5 INTERNET 
บริษัทจัดการจะรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลง
นามในคําขอใชับริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติตามเงื อนไขที ได้ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่า
สั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั น

6.2.2.6 หักบัญชี
ผู้สนใจสามารถซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตเฉพาะที บริษัทจัดการกําหนด
ได้ที บริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเฉพาะที เปิดให้บริการนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี 
( 1 ) ในการสั งซื อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นประจําทุกเดือนในเวลาเดียวกัน ด้วยการให้ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือบัญชี
บัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้เปิดไว้ที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนด้วยจํานวนเงินที เท่ากันในแต่ละงวด
( 2 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะใช้บริการนี สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเพื อขอใช้
บริการ โดยกรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วง
หน้า” ซึ งการให้บริษัทจัดการดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีผลใช้บังคับ และ
ให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนคําสั ง โดยแจ้งไปยังบริษัทจัดการหรือสาขาของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทําหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบ
คําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าไว้ตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุในแบบคําขอดังกล่าว
( 3 ) ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื อ บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น และจํานวนเงินที ต้องการสั งซื อซึ งจะ
ต้องไม่ต่ํากว่าครั งละ 1,000 บาท และเพิ มขึ นเป็นจํานวนทวีคูณของ 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินจาก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อและโอนเข้าบัญชีสั งซื อกองทุนเปิดเพื อซื อหน่วยลงทุนทุกเดือน ตามที ผู้สั งซื อ
ได้ระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้าใน
ราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย ซึ งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ในกรณี
ที วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดบริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในวันทําการ
ถัดไปเพื อซื อหน่วยลงทุนในราคาขายหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการซื อขายนั น
อนึ งค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที เกี ยวข้องกับการหักบัญชีที เรียกเก็บโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะเป็นภาระ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน
( 4 ) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไข “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน
และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกคําขอยกเลิกการใช้บริการและกรอก “หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุนและใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่
( 5 ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที ปรากฎอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นหลักฐานในการทํารายการที สมบูรณ์
และใช้อ้างอิงได้

6.2.2.7 บัตรเครดิต (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื อนไขที บริษัทจัดการ
กําหนด

คําสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจะสมบูรณ์ต่อเมื อผู้สั งซื อได้ทํารายการสั งซื อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั ง
ซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนนั นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที มีข้อขัดข้องของระบบการสั งซื อหน่วยลงทุนทางบัตรเครดิตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิต
นั น

บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านทางบัตรเครดิตจะยอมรับและผูกพันตามเงื อนไข
และวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความ
เสี ยงใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ

ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีบัตรเครดิต
เป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุน
ที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.2.8 การสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสั งซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

6.2.2.9 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
6.2.3.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครั งเดียวเต็มจํานวนที สั งซื อ โดยชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน
เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที รับคําสั งซื อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านั น ในกรณีที ชําระเงินค่าซื อ
หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงิน ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนจะต้องลงวันที ที สั งซื อและขีดคร่อมเฉพาะสั ง
จ่าย “บัญชีสั งซื อกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด”์ เพื อเข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์ที บริษัทจัดการเปิด
ไว ้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) สํานักสาทร
หรือ “บัญชีเพื อการสั งซื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน – บลจ. ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จํากัด” เพื อเข้าบัญชีประเภทกระแสราย
วันที บริษัทจัดการเปิดไว้ ของธนาคารดังต่อไปนี 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
หรือ “UOB Asset Management(Thailand)Sub&Red” เพื อเข้าบัญชีกระแสรายวันที บริษัทจัดการเปิดไว้ของธนาคารดังต่อ
ไปนี 
 ธนาคารซิตี แบงก์ เอ็น.เอ สาขากรุงเทพฯ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหรือเพิ มเติมบัญชีเพื อการสั งซื อหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชีสั งซื ออื น ๆ ซึ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลังโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการและสถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารที ผู้สั งซื อชําระค่าซื อ
หน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั งแรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิกคําสั งซื อนั น ๆ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที จัดตั งโดย
บริษัทจัดการ เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหักกลบลบหนี กับ
บริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที สั งซื อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั งซื อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าสั งซื อ
หน่วยลงทุนไม่ได้

6.2.3.2 ATM 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็มเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากใน
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.3 TELEBANK 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ เรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหัก
เงินในบัญชีเงินฝากเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.4 ไปรษณีย์
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในคําสั งซื อหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งให้บริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลง
ทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนตามจํานวนที ระบุไว้ในคําสั งซื อหน่วยลงทุน โดยชําระเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคารหรือวิธีอื นใดที บริษัทจัดการยอมรับ ในกรณีที ชําระค่าสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์
เช็คธนาคาร หรือคําสั งจ่ายเงินธนาคาร ผู้ถือหน่วยต้องขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายเพื อเข้าบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัท
จัดการเปิดขึ น

6.2.3.5 INTERNET 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากเป็น
จํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายังบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที 
บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.6 หักบัญชี
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิต บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีเงินครบตามที ระบุไว้ใน “หนังสือ
ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" เท่านั นเพื อซื อหน่วย
ลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั งซื อในงวดใดมีไม่เพียงพอที บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหัก
บัญชีเพื อซื อหน่วยลงทุนไม่ว่าในกรณีใดๆ หรือในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และ
เงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตมีไม่เพียงพอที จะซื อหน่วยลงทุนได้ครบตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทั งหมด บริษัท
จัดการจะดําเนินการให้มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตตามเงื อนไขและข้อกําหนดที ระบุใน“หนังสือยินยอมให้หัก
บัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเพื อซื อหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนล่วงหน้า" ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
มีการหักบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตในงวดถัดไปตามปกติ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที จะหักออกจากบัญชีเงิน
ฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยกเลิกการใช้บริการสั งซื อหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้รับความยินยอม
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.3.7 บัตรเดรดิต (ถ้ามี) 
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหักเงินในบัญชี
บัตรเครดิตเป็นจํานวนที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครั ง และโอนเงินจํานวนดังกล่าวมายัง บัญชีสั งซื อหรือ
บัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดขึ น

6.2.3.8 การชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ
บริษัทจัดการอาจเพิ มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื นใดเพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
เว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
15 วัน

ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่า
ซื อหน่วยลงทุนในข้อ 6.2.3 แล้วนั น หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนโดย
ได้พิสูจน์และ/หรือติดตาม เพื อระบุตัวตนของผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแล้วนั นแต่ไม่สามารถระบุได้ ไม่ว่าทางใดทางหนึ งหรือหลาย
ทาง จนเป็นผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุนไว้ในบัญชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั งซื อหรือบัญชีกองทุนที บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคาร
พาณิชย์ ซึ งเป็นบัญชีเดียวกับที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที 
ได้รับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ซื อจะได้รับต่อไป
ทั งนี สิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ นหลังจากที นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั งซื อหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน และ
เพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที ขายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนเว้น
แต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุน

ในกรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการสั งซื อก่อนได้ก่อนตามวันที ได้รับใบคําสั งซื อ
พร้อมเงินค่าซื อเต็มจํานวน

ในกรณีที การสั งซื อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที ซื อเข้ามา ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
จัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2.5 การคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินชําระ
ค่าซื อในส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่ายชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลง
ทะเบียนไปยังที อยู่ในใบคําขอเปิดบัญชีภายใน 4 วันทําการนับจากวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการ
จัดสรรนั น

6.2.6 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุนหรือปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี 

6.2.6.1 กรณีหยุดการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วปรากฏว่าหากขายหน่วยลงทุนเพิ มเติมจะก่อให้เกิด
ปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าจะไม่สามารถดํารงสัดส่วนตามที กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่
สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน
รวม ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันทําการหยุดการขายหน่วยลงทุน โดยจะติดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

6.2.6.2 กรณีปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการมีสิทธิจะปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี 
(1) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือกรณีที บริษัทจัดการเกิด
ข้อสงสัยว่าการซื อหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนจะเป็นการฟอกเงิน
(2) กรณีที การสั งซื อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนรวม หรือก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวม โดยจะ
พิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรือจํานวนเงินของการสั งซื อหน่วยลงทุน ทั งนี เพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทุนรวมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

6.2.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
ผู้สนใจลงทุนยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบัญชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบ
ถ้วนชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประจําตัวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 5.2.7 ทั งหมด

6.2.8 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถทําการซื อหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนทุกวันทําการซื อขายหน่วย
ลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันเริ มทําการขายหน่วยลงทุนภายใน 15 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ งจะระบุไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปต่อไป โดย
หากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรือเป็นวันทําการที ไม่สามารถซื อขายหน่วยลงทุนได้ ให้เลื อน
เป็นวันทําการถัดไป

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยปิดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที ไ
รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

7.6.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
7.6.1.1 บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือ
หลักฐานใด ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ล่วงหน้าก่อนวันรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนตามรายละเอียดที ระบุไว้ในข้อ 7.7 
ในการขายคืนหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนเป็นจํานวนหน่วยที ต้องการขายคืน ตาม
จํานวนที ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี
ทั งนี จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวน
หน่วยลงทุนที จะขายคืนในใบคําสั งขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
นั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนนั น
(3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน จะดําเนินการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 , 12 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายในห้าวันทําการนับตั งแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน พร้อมทั งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
(7) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ยังไม่สามารถรับซื อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดย
อยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่าง
วันทําการใดที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื นความจํานงในการขายคืนหน่วย
ลงทุน ทั งนี การยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ
7.6.1.2 ATM 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัทจัดการ
กําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการ
ที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยงใดๆ
อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.3 TELEBANK 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข
และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ยอมรับและ
ผูกพันตามเงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวม
ถึงการยอมรับความเสี ยงใด ที อาจเกิดขึ นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั งนี บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
7.6.1.4 ไปรษณีย์
ยังไม่เปิดให้บริการ
7.6.1.5 INTERNET 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัท
จัดการกําหนด ซึ งผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที ตกลงใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผูกพันตามเงื อนไขและวิธี
การที กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที จะแก้ไขเพิ มเติมเปลี ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ งรวมถึงการยอมรับความเสี ยง
ใดๆ ที อาจเกิดขึ นเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
7.6.1.6 หักบัญชี
ไม่มี
7.6.1.7   การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

7.6.1.8 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็นไป
ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.6.2 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
การชําระเงินค่าซื อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามเงื อนไขดังนี 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันรับซื อคืนหน่วยลงทุน
เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น ewallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้
(2) ในกรณีที เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนในการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้า
บัญชีที ได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั งจ่ายผู้
ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้เมื อสิ นวันทําการที รับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์คํานวณราคารับซื อคืน โดย
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

7.6.3 วันและเวลาที ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทําการในเวลาทําการ โดยจะเปิดรับคําสั งขายคืนตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคาร
พาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น. หากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 TeleBank
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 บริการผ่านเจ้าหน้าที ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

8.2.1 เงื อนไขในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดได้ ภายในกลุ่มกองทุนเปิดที บริษัทจัดการกําหนด
ซึ งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั น การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดหนึ ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง ซึ งได้
หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้าม)ี เพื อนําไป
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง

ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(1) สับเปลี ยนกับกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี
ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนมายังกองทุนรวมนี ได้

ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั น โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงกองทุนที สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี การสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตาม
เงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ชวนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที บริษัท
จัดการเห็นว่าการหยุดรับคําสั งสับเปลี ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ บริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน พร้อมทั งลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ดังนี 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง (Switch out)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ต้นทาง ตามข้อ 7.6.3 และ 7.7 
ในกรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง (Switch in) 
(1) ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงที มีการเปิดเสนอขายครั งแรกภายในวันทําการสุดท้ายของ
ช่วงเวลาเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ตั งแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น.
(2) ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลาย
ทาง ตามข้อ 6.2.8 
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั งนี 
บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจเปลี ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการที 
ได้รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนรวมลงทุนได้ หรือกรณีอื นใดที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

8.2.3 ราคาขายและราคารับซื อคืน กรณีสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเมื อสิ นวันทําการสับเปลี ยนจะกําหนดราคา
ขายและราคารับซื อคืนดังนี 
(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี ยนการถือ
หน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุนก่อนหน้าวันที บริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี 
ทั งนี มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้คํานวณราคาขายและราคารับซื อคืนในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการ
รับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

8.2.4 ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนตามที ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม

8.2.5 วิธีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั งสับเปลี ยนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนทั งจํานวน จากกองทุนเปิดต้นทางเท่านั น
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั งสับเปลี ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด
ๆ ตามที บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที จะสับเปลี ยนในใบคําสั งสับเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดต้นทางที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที ต้องการสับเปลี ยนในใบคําสั งสับ
เปลี ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยน (ถ้ามี) ซึ งคํานวณจากจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดที ปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

ทั งนี บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั งสับเปลี ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน
(4) ในกรณีการสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นข้อจํากัดจํานวนเงินขั นตํ่าในการสั งซื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางจากบริษัทจัดการ
(5) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกอง
ทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดังนี 
(5.1) กรณีระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุน

กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ข้อ
8.2.3 ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าว และจะเพิ มจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดัง
กล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดปลายทาง
(5.2) กรณีระบุเป็นจํานวนเงิน

กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางในวัน
ทําการถัดจากวันที มีการกําหนดราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนออกดังกล่าวตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวันจดทะเบียน
กองทุนสําหรับการสับเปลี ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือ ในวันทําการถัดจากวันที มีการกําหนด
ราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี ยนเข้าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี ยนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก
(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งสับเปลี ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั น บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทํารายการจนเสร็จสิ นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น
8.2.6 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื ออิเล็กทรอนิกส์อื นๆ เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนําเสนอวิธีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ
ในกรณีที บริษัทจัดการจะเริ มรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืน และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินตามวิธี
การดังนี 
1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์อื นที จะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแทนเงินให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที บริษัทจัดการใช้คํานวณในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นนั น ณ วันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วย ตามวิธีการดังต่อไปนี 
(2.1) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่าน้อยกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และทําการจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ ง บริษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่างให้กับผู้
ขายคืนหน่วยลงทุน เมื อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ นวันทําการใดถัดจากวันนั น
(2.2) กรณีที มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินที ผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์ที คํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายในระยะเวลาที บริษัท
จัดการจะกําหนดต่อไป
หมายเหตุ: ส่วนต่างระหว่างมูลค่า เท่ากับ มูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นที ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน หักด้วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รับ
3. กรณีที มีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเป็นผู้จัดสรรหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื นนั นให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นใด โดยแบ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กับผู้
ถือหน่วยแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีการที บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผู้ถือหน่วย
4. กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 2.1 ให้กับผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
แทนเงินที มีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดังกล่าวให้กับผู้ขาย
คืนหน่วยลงทุนที มีมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยที สุดก่อนตามลําดับ

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการอาจเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมได้ในกรณีดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3)บริษัทจัดการอาจเลื อนได้ไม่เกิน
10 วันทําการนับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั งนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั นหากถึงวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนวันอื น
และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ นก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั น ๆ ต่อไป

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

11.1 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบ เพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม ตามข้อ 22.1.2 ในส่วนข้อผูกพัน

11.2 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุด
รับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบ
ถึงการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั น ให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั ง
ซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

11.3 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามข้อ 16.4.2 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อน
หลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดย
พลัน

11.4 ในกรณีที วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการ
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั งซื อ และคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
สําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสั งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วัน
ทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนั น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

กองทุนรวมไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนรวมมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.87295 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สิน
ทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.06955 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ปัจจุบัน
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1284 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ ปัจจุบัน
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.5350ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวม ไม่เกินร้อยละ
0.5350 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(2) ค่าจัดทํา และค่าพิมพ์หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก และค่าพิมพ์หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ทุกร
อบปีบัญชีค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นภาษาต่างประเทศ ค่าจัดทําค่าพิมพ์ และค่าจัดส่งรายงานประจําปี
รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชี หรือหนังสือบอกกล่าว รายงานและจดหมายต่าง ๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน และ
บุคคลที เกี ยวข้องกับกองทุนรวมโดยตรง
(3) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การเปลี ยนแปลงแก้ไขเพิ มเติมโครงการ การลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วย การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าสมุดเช็ค ค่า
ไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น
(4) ค่าจัดทํา และค่าพิมพ์หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และแบบพิมพ์ที ใช้ในการทํารายการของกองทุนรวม
(5) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม (ถ้ามี) 
(6) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวม เช่น ค่า
ใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ๆ ของกองทุนรวม
(7) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(8) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม
(9) ไม่มีค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 10.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย หรือเศษของ 500.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
10 บาทต่อจํานวนหน่วยลงทุนทุก 500 หน่วย หรือเศษของ 500 หน่วย ที ทําการโอน โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอน
ในวันที ยื นคําขอให้ทํารายการดังกล่าว

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อื นๆ ระบ ุ: 
 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตาม (1) ถึง (8) ตามข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัท
จัดการด้วยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆดังกล่าวในงวดเดียวหรือ
เฉลี ยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธี
ปฏิบัติทางการบัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
เพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
( 1 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให ้
บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุน
รวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายจะเพิ มได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะ
เวลา 1 ปี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่า
ใช้จ่ายเพิ มขึ น โดยจะจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่ง
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน
( 2 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการ
กองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
ลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์
หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตาม (2) วรรคหนึ งแล้ว
( 3 ) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ เปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็น
แบบเรียกเก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ ( 1 ) ( 2 ) และ ( 3 ) บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันเปลี ยนแปลง

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 

(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป

ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ ง
เดือน

(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุด
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนเฉพาะในช่วงระยะเวลาดัง
กล่าว และในกรณีที มีเหตุให้บริษัทจัดการต้องยกเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วัน
ทําการถัดไปก็ได้

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(2)  จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดัง
กล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
เว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ
ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน
เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1. ในกรณีที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องหากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่า 1 สตางค์ หรือคิดเป็น
อัตราไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้องภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่ามูลค่าหรือราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 
(ก) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้
(2) ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนครั ง
ต่อไป บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องตั งแต่วันที พบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง

16.4.2 ในกรณีที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องหากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
1 คํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตั งแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง
2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วย
ลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
กองทุนรวมส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 
(ก) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(2) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2 (1) 

(3) ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม
(2)ในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุน
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.4.3 นอกจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 16.4.2 แล้ว ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดัง
กล่าวมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการ
จะดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(1) จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (1) ด้วย โดยให้อยู่ในส่วน
ของการดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(2) ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในข้อ 16.4.4 ให้แล้วเสร็จและดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุน
หรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (2) และ
การชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง
และรายงานการชดเชยราคา
(3) จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคา
หน่วยลงทุนย้อนหลังตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (1) ให้สํานักงานภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

16.4.4 ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.3 (2) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชย
ราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคา
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุน เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตาม
ราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มี
สถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตามข้อ (2) (ก)
บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนรวมก็ได้

16.4.5 บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตามข้อ 16.4.1 (1) และข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ
เพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

16.4.6 บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการ
แก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท ์026450080  โทรสาร  026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี ภายใต้เงื อนไขและวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1)  บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนตามจํานวนที เพิ มขึ นของเงินทุนโครงการได้ต่อเมื อได้มีการจดทะเบียนเปลี ยนแปลง
เงินทุนโครงการต่อสํานักงานแล้ว
(2)  การขายหน่วยลงทุนเพิ มจะต้องไม่ทําให้มูลค่าทั งหมดของหน่วยลงทุนที เพิ มมีมูลค่าเกินกว่าเงินทุนโครงการ ทั งนี บริษัท
จัดการใช้มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
(3)  ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนต้องกําหนดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ณ สิ นวันที เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ ม
เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบ โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอื นๆ

19.2 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระทําตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยห
นึ งฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติม
แล้วแต่กรณี

19.3 การแก้ไขโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 55 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติ
และการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดําเนินการตามมติ โดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื องจากข้อ
จํากัดดังต่อไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามแนวทางที สํานักงานกําหนดได้
(1)  การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2)  การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ดําเนินการ ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการ
เกี ยวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทํา
โดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

20.2 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.3 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.4 หรือในกรณีที บริษัท
จัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมาย
ดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือ
นโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการ
ของบริษัทจัดการ

20.4 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปจัจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของFATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA
เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนด
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฏิบัติ
งานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการดังนี 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี

(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย

(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์

22/01/2564 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0644/2553] หน้า 35 / 46



รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

กองทุนรวมไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนรวมมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.87295 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สิน
ทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.06955 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ปัจจุบัน
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1284 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ ปัจจุบัน
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.5350ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวม ไม่เกินร้อยละ
0.5350 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(2) ค่าจัดทํา และค่าพิมพ์หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก และค่าพิมพ์หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ทุกร
อบปีบัญชีค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นภาษาต่างประเทศ ค่าจัดทําค่าพิมพ์ และค่าจัดส่งรายงานประจําปี
รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชี หรือหนังสือบอกกล่าว รายงานและจดหมายต่าง ๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน และ
บุคคลที เกี ยวข้องกับกองทุนรวมโดยตรง
(3) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การเปลี ยนแปลงแก้ไขเพิ มเติมโครงการ การลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วย การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าสมุดเช็ค ค่า
ไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น
(4) ค่าจัดทํา และค่าพิมพ์หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และแบบพิมพ์ที ใช้ในการทํารายการของกองทุนรวม
(5) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม (ถ้ามี) 
(6) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวม เช่น ค่า
ใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ๆ ของกองทุนรวม
(7) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(8) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม
(9) ไม่มีค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 10.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย หรือเศษของ 500.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
10 บาทต่อจํานวนหน่วยลงทุนทุก 500 หน่วย หรือเศษของ 500 หน่วย ที ทําการโอน โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอน
ในวันที ยื นคําขอให้ทํารายการดังกล่าว

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อื นๆ ระบ ุ: 
 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตาม (1) ถึง (8) ตามข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัท
จัดการด้วยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆดังกล่าวในงวดเดียวหรือ
เฉลี ยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธี
ปฏิบัติทางการบัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
เพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
( 1 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให ้
บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุน
รวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายจะเพิ มได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะ
เวลา 1 ปี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่า
ใช้จ่ายเพิ มขึ น โดยจะจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่ง
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน
( 2 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการ
กองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
ลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์
หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตาม (2) วรรคหนึ งแล้ว
( 3 ) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ เปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็น
แบบเรียกเก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ ( 1 ) ( 2 ) และ ( 3 ) บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันเปลี ยนแปลง

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 

(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป

ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ ง
เดือน

(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุด
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนเฉพาะในช่วงระยะเวลาดัง
กล่าว และในกรณีที มีเหตุให้บริษัทจัดการต้องยกเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วัน
ทําการถัดไปก็ได้

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(2)  จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดัง
กล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
เว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ
ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน
เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1. ในกรณีที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องหากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่า 1 สตางค์ หรือคิดเป็น
อัตราไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้องภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่ามูลค่าหรือราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 
(ก) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้
(2) ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนครั ง
ต่อไป บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องตั งแต่วันที พบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง

16.4.2 ในกรณีที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องหากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
1 คํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตั งแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง
2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วย
ลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
กองทุนรวมส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 
(ก) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(2) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2 (1) 

(3) ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม
(2)ในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุน
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.4.3 นอกจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 16.4.2 แล้ว ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดัง
กล่าวมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการ
จะดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(1) จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (1) ด้วย โดยให้อยู่ในส่วน
ของการดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(2) ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในข้อ 16.4.4 ให้แล้วเสร็จและดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุน
หรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (2) และ
การชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง
และรายงานการชดเชยราคา
(3) จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคา
หน่วยลงทุนย้อนหลังตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (1) ให้สํานักงานภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

16.4.4 ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.3 (2) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชย
ราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคา
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุน เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตาม
ราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มี
สถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตามข้อ (2) (ก)
บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนรวมก็ได้

16.4.5 บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตามข้อ 16.4.1 (1) และข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ
เพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

16.4.6 บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการ
แก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท ์026450080  โทรสาร  026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี ภายใต้เงื อนไขและวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1)  บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนตามจํานวนที เพิ มขึ นของเงินทุนโครงการได้ต่อเมื อได้มีการจดทะเบียนเปลี ยนแปลง
เงินทุนโครงการต่อสํานักงานแล้ว
(2)  การขายหน่วยลงทุนเพิ มจะต้องไม่ทําให้มูลค่าทั งหมดของหน่วยลงทุนที เพิ มมีมูลค่าเกินกว่าเงินทุนโครงการ ทั งนี บริษัท
จัดการใช้มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
(3)  ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนต้องกําหนดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ณ สิ นวันที เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ ม
เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบ โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอื นๆ

19.2 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระทําตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยห
นึ งฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติม
แล้วแต่กรณี

19.3 การแก้ไขโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 55 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติ
และการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดําเนินการตามมติ โดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื องจากข้อ
จํากัดดังต่อไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามแนวทางที สํานักงานกําหนดได้
(1)  การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2)  การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ดําเนินการ ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการ
เกี ยวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทํา
โดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

20.2 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.3 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.4 หรือในกรณีที บริษัท
จัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมาย
ดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือ
นโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการ
ของบริษัทจัดการ

20.4 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปจัจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของFATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA
เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนด
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฏิบัติ
งานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการดังนี 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี

(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย

(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์
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รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

กองทุนรวมไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนรวมมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.87295 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สิน
ทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.06955 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ปัจจุบัน
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1284 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ ปัจจุบัน
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.5350ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวม ไม่เกินร้อยละ
0.5350 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(2) ค่าจัดทํา และค่าพิมพ์หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก และค่าพิมพ์หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ทุกร
อบปีบัญชีค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นภาษาต่างประเทศ ค่าจัดทําค่าพิมพ์ และค่าจัดส่งรายงานประจําปี
รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชี หรือหนังสือบอกกล่าว รายงานและจดหมายต่าง ๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน และ
บุคคลที เกี ยวข้องกับกองทุนรวมโดยตรง
(3) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การเปลี ยนแปลงแก้ไขเพิ มเติมโครงการ การลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วย การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าสมุดเช็ค ค่า
ไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น
(4) ค่าจัดทํา และค่าพิมพ์หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และแบบพิมพ์ที ใช้ในการทํารายการของกองทุนรวม
(5) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม (ถ้ามี) 
(6) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวม เช่น ค่า
ใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ๆ ของกองทุนรวม
(7) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(8) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม
(9) ไม่มีค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 10.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย หรือเศษของ 500.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
10 บาทต่อจํานวนหน่วยลงทุนทุก 500 หน่วย หรือเศษของ 500 หน่วย ที ทําการโอน โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอน
ในวันที ยื นคําขอให้ทํารายการดังกล่าว

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อื นๆ ระบ ุ: 
 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตาม (1) ถึง (8) ตามข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัท
จัดการด้วยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆดังกล่าวในงวดเดียวหรือ
เฉลี ยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธี
ปฏิบัติทางการบัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
เพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
( 1 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให ้
บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุน
รวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายจะเพิ มได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะ
เวลา 1 ปี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่า
ใช้จ่ายเพิ มขึ น โดยจะจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่ง
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน
( 2 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการ
กองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
ลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์
หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตาม (2) วรรคหนึ งแล้ว
( 3 ) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ เปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็น
แบบเรียกเก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ ( 1 ) ( 2 ) และ ( 3 ) บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันเปลี ยนแปลง

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 

(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป

ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ ง
เดือน

(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุด
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนเฉพาะในช่วงระยะเวลาดัง
กล่าว และในกรณีที มีเหตุให้บริษัทจัดการต้องยกเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วัน
ทําการถัดไปก็ได้

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(2)  จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดัง
กล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
เว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ
ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน
เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1. ในกรณีที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องหากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่า 1 สตางค์ หรือคิดเป็น
อัตราไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้องภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่ามูลค่าหรือราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 
(ก) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้
(2) ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนครั ง
ต่อไป บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องตั งแต่วันที พบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง

16.4.2 ในกรณีที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องหากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
1 คํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตั งแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง
2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วย
ลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
กองทุนรวมส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 
(ก) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(2) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2 (1) 

(3) ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม
(2)ในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุน
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.4.3 นอกจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 16.4.2 แล้ว ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดัง
กล่าวมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการ
จะดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(1) จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (1) ด้วย โดยให้อยู่ในส่วน
ของการดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(2) ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในข้อ 16.4.4 ให้แล้วเสร็จและดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุน
หรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (2) และ
การชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง
และรายงานการชดเชยราคา
(3) จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคา
หน่วยลงทุนย้อนหลังตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (1) ให้สํานักงานภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

16.4.4 ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.3 (2) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชย
ราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคา
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุน เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตาม
ราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มี
สถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตามข้อ (2) (ก)
บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนรวมก็ได้

16.4.5 บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตามข้อ 16.4.1 (1) และข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ
เพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

16.4.6 บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการ
แก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท ์026450080  โทรสาร  026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี ภายใต้เงื อนไขและวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1)  บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนตามจํานวนที เพิ มขึ นของเงินทุนโครงการได้ต่อเมื อได้มีการจดทะเบียนเปลี ยนแปลง
เงินทุนโครงการต่อสํานักงานแล้ว
(2)  การขายหน่วยลงทุนเพิ มจะต้องไม่ทําให้มูลค่าทั งหมดของหน่วยลงทุนที เพิ มมีมูลค่าเกินกว่าเงินทุนโครงการ ทั งนี บริษัท
จัดการใช้มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
(3)  ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนต้องกําหนดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ณ สิ นวันที เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ ม
เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบ โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอื นๆ

19.2 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระทําตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยห
นึ งฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติม
แล้วแต่กรณี

19.3 การแก้ไขโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 55 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติ
และการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดําเนินการตามมติ โดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื องจากข้อ
จํากัดดังต่อไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามแนวทางที สํานักงานกําหนดได้
(1)  การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2)  การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ดําเนินการ ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการ
เกี ยวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
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20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทํา
โดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

20.2 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.3 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.4 หรือในกรณีที บริษัท
จัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมาย
ดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือ
นโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการ
ของบริษัทจัดการ

20.4 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปจัจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของFATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA
เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนด
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฏิบัติ
งานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการดังนี 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี

(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย

(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์
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รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

กองทุนรวมไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนรวมมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.87295 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สิน
ทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.06955 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ปัจจุบัน
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1284 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ ปัจจุบัน
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.5350ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวม ไม่เกินร้อยละ
0.5350 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(2) ค่าจัดทํา และค่าพิมพ์หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก และค่าพิมพ์หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ทุกร
อบปีบัญชีค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นภาษาต่างประเทศ ค่าจัดทําค่าพิมพ์ และค่าจัดส่งรายงานประจําปี
รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชี หรือหนังสือบอกกล่าว รายงานและจดหมายต่าง ๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน และ
บุคคลที เกี ยวข้องกับกองทุนรวมโดยตรง
(3) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การเปลี ยนแปลงแก้ไขเพิ มเติมโครงการ การลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วย การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าสมุดเช็ค ค่า
ไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น
(4) ค่าจัดทํา และค่าพิมพ์หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และแบบพิมพ์ที ใช้ในการทํารายการของกองทุนรวม
(5) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม (ถ้ามี) 
(6) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวม เช่น ค่า
ใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ๆ ของกองทุนรวม
(7) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(8) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม
(9) ไม่มีค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 10.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย หรือเศษของ 500.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
10 บาทต่อจํานวนหน่วยลงทุนทุก 500 หน่วย หรือเศษของ 500 หน่วย ที ทําการโอน โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอน
ในวันที ยื นคําขอให้ทํารายการดังกล่าว

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อื นๆ ระบ ุ: 
 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตาม (1) ถึง (8) ตามข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัท
จัดการด้วยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆดังกล่าวในงวดเดียวหรือ
เฉลี ยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธี
ปฏิบัติทางการบัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
เพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
( 1 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให ้
บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุน
รวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายจะเพิ มได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะ
เวลา 1 ปี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่า
ใช้จ่ายเพิ มขึ น โดยจะจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่ง
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน
( 2 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการ
กองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
ลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์
หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตาม (2) วรรคหนึ งแล้ว
( 3 ) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ เปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็น
แบบเรียกเก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ ( 1 ) ( 2 ) และ ( 3 ) บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันเปลี ยนแปลง

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 

(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป

ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ ง
เดือน

(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุด
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนเฉพาะในช่วงระยะเวลาดัง
กล่าว และในกรณีที มีเหตุให้บริษัทจัดการต้องยกเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วัน
ทําการถัดไปก็ได้

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(2)  จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดัง
กล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
เว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ
ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน
เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1. ในกรณีที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องหากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่า 1 สตางค์ หรือคิดเป็น
อัตราไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้องภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่ามูลค่าหรือราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 
(ก) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้
(2) ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนครั ง
ต่อไป บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องตั งแต่วันที พบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง

16.4.2 ในกรณีที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องหากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
1 คํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตั งแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง
2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วย
ลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
กองทุนรวมส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 
(ก) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(2) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2 (1) 

(3) ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม
(2)ในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุน
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.4.3 นอกจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 16.4.2 แล้ว ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดัง
กล่าวมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการ
จะดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(1) จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (1) ด้วย โดยให้อยู่ในส่วน
ของการดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(2) ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในข้อ 16.4.4 ให้แล้วเสร็จและดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุน
หรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (2) และ
การชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง
และรายงานการชดเชยราคา
(3) จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคา
หน่วยลงทุนย้อนหลังตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (1) ให้สํานักงานภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

16.4.4 ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.3 (2) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชย
ราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคา
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุน เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตาม
ราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มี
สถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตามข้อ (2) (ก)
บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนรวมก็ได้

16.4.5 บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตามข้อ 16.4.1 (1) และข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ
เพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

16.4.6 บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการ
แก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท ์026450080  โทรสาร  026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี ภายใต้เงื อนไขและวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1)  บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนตามจํานวนที เพิ มขึ นของเงินทุนโครงการได้ต่อเมื อได้มีการจดทะเบียนเปลี ยนแปลง
เงินทุนโครงการต่อสํานักงานแล้ว
(2)  การขายหน่วยลงทุนเพิ มจะต้องไม่ทําให้มูลค่าทั งหมดของหน่วยลงทุนที เพิ มมีมูลค่าเกินกว่าเงินทุนโครงการ ทั งนี บริษัท
จัดการใช้มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
(3)  ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนต้องกําหนดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ณ สิ นวันที เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ ม
เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบ โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอื นๆ

19.2 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระทําตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยห
นึ งฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติม
แล้วแต่กรณี

19.3 การแก้ไขโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 55 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติ
และการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดําเนินการตามมติ โดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื องจากข้อ
จํากัดดังต่อไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามแนวทางที สํานักงานกําหนดได้
(1)  การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2)  การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ดําเนินการ ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการ
เกี ยวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทํา
โดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

20.2 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.3 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.4 หรือในกรณีที บริษัท
จัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมาย
ดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือ
นโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการ
ของบริษัทจัดการ

20.4 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปจัจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของFATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA
เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนด
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฏิบัติ
งานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการดังนี 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี

(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย

(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์
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รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

กองทุนรวมไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนรวมมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.87295 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สิน
ทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.06955 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ปัจจุบัน
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1284 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ ปัจจุบัน
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.5350ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวม ไม่เกินร้อยละ
0.5350 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(2) ค่าจัดทํา และค่าพิมพ์หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก และค่าพิมพ์หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ทุกร
อบปีบัญชีค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นภาษาต่างประเทศ ค่าจัดทําค่าพิมพ์ และค่าจัดส่งรายงานประจําปี
รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชี หรือหนังสือบอกกล่าว รายงานและจดหมายต่าง ๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน และ
บุคคลที เกี ยวข้องกับกองทุนรวมโดยตรง
(3) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การเปลี ยนแปลงแก้ไขเพิ มเติมโครงการ การลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วย การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าสมุดเช็ค ค่า
ไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น
(4) ค่าจัดทํา และค่าพิมพ์หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และแบบพิมพ์ที ใช้ในการทํารายการของกองทุนรวม
(5) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม (ถ้ามี) 
(6) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวม เช่น ค่า
ใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ๆ ของกองทุนรวม
(7) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(8) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม
(9) ไม่มีค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 10.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย หรือเศษของ 500.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
10 บาทต่อจํานวนหน่วยลงทุนทุก 500 หน่วย หรือเศษของ 500 หน่วย ที ทําการโอน โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอน
ในวันที ยื นคําขอให้ทํารายการดังกล่าว

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อื นๆ ระบ ุ: 
 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตาม (1) ถึง (8) ตามข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัท
จัดการด้วยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆดังกล่าวในงวดเดียวหรือ
เฉลี ยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธี
ปฏิบัติทางการบัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
เพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
( 1 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให ้
บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุน
รวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายจะเพิ มได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะ
เวลา 1 ปี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่า
ใช้จ่ายเพิ มขึ น โดยจะจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่ง
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน
( 2 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการ
กองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
ลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์
หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตาม (2) วรรคหนึ งแล้ว
( 3 ) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ เปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็น
แบบเรียกเก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ ( 1 ) ( 2 ) และ ( 3 ) บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันเปลี ยนแปลง

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 

(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป

ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ ง
เดือน

(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุด
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนเฉพาะในช่วงระยะเวลาดัง
กล่าว และในกรณีที มีเหตุให้บริษัทจัดการต้องยกเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วัน
ทําการถัดไปก็ได้

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(2)  จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดัง
กล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
เว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ
ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน
เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1. ในกรณีที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องหากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่า 1 สตางค์ หรือคิดเป็น
อัตราไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้องภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่ามูลค่าหรือราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 
(ก) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้
(2) ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนครั ง
ต่อไป บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องตั งแต่วันที พบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง

16.4.2 ในกรณีที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องหากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
1 คํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตั งแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง
2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วย
ลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
กองทุนรวมส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 
(ก) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(2) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2 (1) 

(3) ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม
(2)ในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุน
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.4.3 นอกจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 16.4.2 แล้ว ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดัง
กล่าวมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการ
จะดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(1) จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (1) ด้วย โดยให้อยู่ในส่วน
ของการดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(2) ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในข้อ 16.4.4 ให้แล้วเสร็จและดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุน
หรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (2) และ
การชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง
และรายงานการชดเชยราคา
(3) จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคา
หน่วยลงทุนย้อนหลังตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (1) ให้สํานักงานภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

16.4.4 ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.3 (2) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชย
ราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคา
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุน เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตาม
ราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มี
สถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตามข้อ (2) (ก)
บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนรวมก็ได้

16.4.5 บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตามข้อ 16.4.1 (1) และข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ
เพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

16.4.6 บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการ
แก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท ์026450080  โทรสาร  026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี ภายใต้เงื อนไขและวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1)  บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนตามจํานวนที เพิ มขึ นของเงินทุนโครงการได้ต่อเมื อได้มีการจดทะเบียนเปลี ยนแปลง
เงินทุนโครงการต่อสํานักงานแล้ว
(2)  การขายหน่วยลงทุนเพิ มจะต้องไม่ทําให้มูลค่าทั งหมดของหน่วยลงทุนที เพิ มมีมูลค่าเกินกว่าเงินทุนโครงการ ทั งนี บริษัท
จัดการใช้มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
(3)  ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนต้องกําหนดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ณ สิ นวันที เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ ม
เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบ โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอื นๆ

19.2 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระทําตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยห
นึ งฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติม
แล้วแต่กรณี

19.3 การแก้ไขโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 55 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติ
และการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดําเนินการตามมติ โดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื องจากข้อ
จํากัดดังต่อไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามแนวทางที สํานักงานกําหนดได้
(1)  การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2)  การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ดําเนินการ ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการ
เกี ยวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
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20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทํา
โดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

20.2 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.3 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.4 หรือในกรณีที บริษัท
จัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมาย
ดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือ
นโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการ
ของบริษัทจัดการ

20.4 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปจัจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของFATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA
เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนด
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฏิบัติ
งานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการดังนี 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี

(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย

(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์
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รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

กองทุนรวมไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนรวมมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.87295 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สิน
ทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.06955 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ปัจจุบัน
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1284 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ ปัจจุบัน
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.5350ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวม ไม่เกินร้อยละ
0.5350 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(2) ค่าจัดทํา และค่าพิมพ์หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก และค่าพิมพ์หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ทุกร
อบปีบัญชีค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นภาษาต่างประเทศ ค่าจัดทําค่าพิมพ์ และค่าจัดส่งรายงานประจําปี
รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชี หรือหนังสือบอกกล่าว รายงานและจดหมายต่าง ๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน และ
บุคคลที เกี ยวข้องกับกองทุนรวมโดยตรง
(3) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การเปลี ยนแปลงแก้ไขเพิ มเติมโครงการ การลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วย การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าสมุดเช็ค ค่า
ไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น
(4) ค่าจัดทํา และค่าพิมพ์หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และแบบพิมพ์ที ใช้ในการทํารายการของกองทุนรวม
(5) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม (ถ้ามี) 
(6) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวม เช่น ค่า
ใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ๆ ของกองทุนรวม
(7) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(8) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม
(9) ไม่มีค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 10.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย หรือเศษของ 500.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
10 บาทต่อจํานวนหน่วยลงทุนทุก 500 หน่วย หรือเศษของ 500 หน่วย ที ทําการโอน โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอน
ในวันที ยื นคําขอให้ทํารายการดังกล่าว

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อื นๆ ระบ ุ: 
 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตาม (1) ถึง (8) ตามข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัท
จัดการด้วยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆดังกล่าวในงวดเดียวหรือ
เฉลี ยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธี
ปฏิบัติทางการบัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
เพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
( 1 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให ้
บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุน
รวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายจะเพิ มได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะ
เวลา 1 ปี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่า
ใช้จ่ายเพิ มขึ น โดยจะจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่ง
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน
( 2 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการ
กองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
ลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์
หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตาม (2) วรรคหนึ งแล้ว
( 3 ) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ เปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็น
แบบเรียกเก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ ( 1 ) ( 2 ) และ ( 3 ) บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันเปลี ยนแปลง

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 

(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป

ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ ง
เดือน

(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุด
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนเฉพาะในช่วงระยะเวลาดัง
กล่าว และในกรณีที มีเหตุให้บริษัทจัดการต้องยกเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วัน
ทําการถัดไปก็ได้

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(2)  จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดัง
กล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
เว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ
ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน
เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1. ในกรณีที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องหากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่า 1 สตางค์ หรือคิดเป็น
อัตราไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้องภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่ามูลค่าหรือราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 
(ก) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้
(2) ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนครั ง
ต่อไป บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องตั งแต่วันที พบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง

16.4.2 ในกรณีที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องหากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
1 คํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตั งแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง
2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วย
ลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
กองทุนรวมส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 
(ก) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(2) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2 (1) 

(3) ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม
(2)ในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุน
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.4.3 นอกจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 16.4.2 แล้ว ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดัง
กล่าวมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการ
จะดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(1) จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (1) ด้วย โดยให้อยู่ในส่วน
ของการดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(2) ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในข้อ 16.4.4 ให้แล้วเสร็จและดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุน
หรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (2) และ
การชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง
และรายงานการชดเชยราคา
(3) จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคา
หน่วยลงทุนย้อนหลังตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (1) ให้สํานักงานภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

16.4.4 ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.3 (2) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชย
ราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคา
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุน เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตาม
ราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มี
สถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตามข้อ (2) (ก)
บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนรวมก็ได้

16.4.5 บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตามข้อ 16.4.1 (1) และข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ
เพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

16.4.6 บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการ
แก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท ์026450080  โทรสาร  026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี ภายใต้เงื อนไขและวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1)  บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนตามจํานวนที เพิ มขึ นของเงินทุนโครงการได้ต่อเมื อได้มีการจดทะเบียนเปลี ยนแปลง
เงินทุนโครงการต่อสํานักงานแล้ว
(2)  การขายหน่วยลงทุนเพิ มจะต้องไม่ทําให้มูลค่าทั งหมดของหน่วยลงทุนที เพิ มมีมูลค่าเกินกว่าเงินทุนโครงการ ทั งนี บริษัท
จัดการใช้มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
(3)  ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนต้องกําหนดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ณ สิ นวันที เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ ม
เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบ โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอื นๆ

19.2 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระทําตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยห
นึ งฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติม
แล้วแต่กรณี

19.3 การแก้ไขโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 55 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติ
และการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดําเนินการตามมติ โดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื องจากข้อ
จํากัดดังต่อไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามแนวทางที สํานักงานกําหนดได้
(1)  การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2)  การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ดําเนินการ ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการ
เกี ยวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทํา
โดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

20.2 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.3 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.4 หรือในกรณีที บริษัท
จัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมาย
ดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือ
นโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการ
ของบริษัทจัดการ

20.4 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปจัจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของFATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA
เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนด
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฏิบัติ
งานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการดังนี 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี

(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย

(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์
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รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

กองทุนรวมไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนรวมมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.87295 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สิน
ทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.06955 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ปัจจุบัน
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1284 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ ปัจจุบัน
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.5350ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวม ไม่เกินร้อยละ
0.5350 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(2) ค่าจัดทํา และค่าพิมพ์หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก และค่าพิมพ์หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ทุกร
อบปีบัญชีค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นภาษาต่างประเทศ ค่าจัดทําค่าพิมพ์ และค่าจัดส่งรายงานประจําปี
รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชี หรือหนังสือบอกกล่าว รายงานและจดหมายต่าง ๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน และ
บุคคลที เกี ยวข้องกับกองทุนรวมโดยตรง
(3) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การเปลี ยนแปลงแก้ไขเพิ มเติมโครงการ การลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วย การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าสมุดเช็ค ค่า
ไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น
(4) ค่าจัดทํา และค่าพิมพ์หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และแบบพิมพ์ที ใช้ในการทํารายการของกองทุนรวม
(5) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม (ถ้ามี) 
(6) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวม เช่น ค่า
ใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ๆ ของกองทุนรวม
(7) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(8) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม
(9) ไม่มีค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 10.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย หรือเศษของ 500.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
10 บาทต่อจํานวนหน่วยลงทุนทุก 500 หน่วย หรือเศษของ 500 หน่วย ที ทําการโอน โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอน
ในวันที ยื นคําขอให้ทํารายการดังกล่าว

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อื นๆ ระบ ุ: 
 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตาม (1) ถึง (8) ตามข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัท
จัดการด้วยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆดังกล่าวในงวดเดียวหรือ
เฉลี ยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธี
ปฏิบัติทางการบัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
เพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
( 1 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให ้
บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุน
รวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายจะเพิ มได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะ
เวลา 1 ปี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่า
ใช้จ่ายเพิ มขึ น โดยจะจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่ง
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน
( 2 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการ
กองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
ลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์
หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตาม (2) วรรคหนึ งแล้ว
( 3 ) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ เปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็น
แบบเรียกเก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ ( 1 ) ( 2 ) และ ( 3 ) บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันเปลี ยนแปลง

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 

(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป

ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ ง
เดือน

(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุด
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนเฉพาะในช่วงระยะเวลาดัง
กล่าว และในกรณีที มีเหตุให้บริษัทจัดการต้องยกเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วัน
ทําการถัดไปก็ได้

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(2)  จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดัง
กล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
เว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ
ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน
เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1. ในกรณีที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องหากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่า 1 สตางค์ หรือคิดเป็น
อัตราไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้องภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่ามูลค่าหรือราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 
(ก) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้
(2) ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนครั ง
ต่อไป บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องตั งแต่วันที พบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง

16.4.2 ในกรณีที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องหากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
1 คํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตั งแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง
2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วย
ลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
กองทุนรวมส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 
(ก) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(2) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2 (1) 

(3) ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม
(2)ในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุน
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.4.3 นอกจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 16.4.2 แล้ว ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดัง
กล่าวมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการ
จะดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(1) จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (1) ด้วย โดยให้อยู่ในส่วน
ของการดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(2) ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในข้อ 16.4.4 ให้แล้วเสร็จและดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุน
หรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (2) และ
การชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง
และรายงานการชดเชยราคา
(3) จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคา
หน่วยลงทุนย้อนหลังตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (1) ให้สํานักงานภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

16.4.4 ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.3 (2) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชย
ราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคา
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุน เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตาม
ราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มี
สถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตามข้อ (2) (ก)
บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนรวมก็ได้

16.4.5 บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตามข้อ 16.4.1 (1) และข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ
เพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

16.4.6 บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการ
แก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท ์026450080  โทรสาร  026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี ภายใต้เงื อนไขและวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1)  บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนตามจํานวนที เพิ มขึ นของเงินทุนโครงการได้ต่อเมื อได้มีการจดทะเบียนเปลี ยนแปลง
เงินทุนโครงการต่อสํานักงานแล้ว
(2)  การขายหน่วยลงทุนเพิ มจะต้องไม่ทําให้มูลค่าทั งหมดของหน่วยลงทุนที เพิ มมีมูลค่าเกินกว่าเงินทุนโครงการ ทั งนี บริษัท
จัดการใช้มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
(3)  ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนต้องกําหนดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ณ สิ นวันที เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ ม
เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบ โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอื นๆ

19.2 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระทําตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยห
นึ งฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติม
แล้วแต่กรณี

19.3 การแก้ไขโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 55 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติ
และการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดําเนินการตามมติ โดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื องจากข้อ
จํากัดดังต่อไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามแนวทางที สํานักงานกําหนดได้
(1)  การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2)  การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ดําเนินการ ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการ
เกี ยวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทํา
โดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

20.2 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.3 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.4 หรือในกรณีที บริษัท
จัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมาย
ดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือ
นโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการ
ของบริษัทจัดการ

20.4 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปจัจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของFATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA
เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนด
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฏิบัติ
งานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการดังนี 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี

(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย

(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์
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รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

กองทุนรวมไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนรวมมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.87295 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สิน
ทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.06955 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ปัจจุบัน
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1284 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ ปัจจุบัน
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.5350ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวม ไม่เกินร้อยละ
0.5350 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(2) ค่าจัดทํา และค่าพิมพ์หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก และค่าพิมพ์หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ทุกร
อบปีบัญชีค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นภาษาต่างประเทศ ค่าจัดทําค่าพิมพ์ และค่าจัดส่งรายงานประจําปี
รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชี หรือหนังสือบอกกล่าว รายงานและจดหมายต่าง ๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน และ
บุคคลที เกี ยวข้องกับกองทุนรวมโดยตรง
(3) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การเปลี ยนแปลงแก้ไขเพิ มเติมโครงการ การลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วย การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าสมุดเช็ค ค่า
ไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น
(4) ค่าจัดทํา และค่าพิมพ์หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และแบบพิมพ์ที ใช้ในการทํารายการของกองทุนรวม
(5) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม (ถ้ามี) 
(6) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวม เช่น ค่า
ใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ๆ ของกองทุนรวม
(7) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(8) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม
(9) ไม่มีค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 10.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย หรือเศษของ 500.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
10 บาทต่อจํานวนหน่วยลงทุนทุก 500 หน่วย หรือเศษของ 500 หน่วย ที ทําการโอน โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอน
ในวันที ยื นคําขอให้ทํารายการดังกล่าว

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อื นๆ ระบ ุ: 
 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตาม (1) ถึง (8) ตามข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัท
จัดการด้วยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆดังกล่าวในงวดเดียวหรือ
เฉลี ยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธี
ปฏิบัติทางการบัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
เพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
( 1 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให ้
บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุน
รวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายจะเพิ มได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะ
เวลา 1 ปี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่า
ใช้จ่ายเพิ มขึ น โดยจะจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่ง
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน
( 2 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการ
กองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
ลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์
หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตาม (2) วรรคหนึ งแล้ว
( 3 ) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ เปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็น
แบบเรียกเก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ ( 1 ) ( 2 ) และ ( 3 ) บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันเปลี ยนแปลง

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 

(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป

ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ ง
เดือน

(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุด
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนเฉพาะในช่วงระยะเวลาดัง
กล่าว และในกรณีที มีเหตุให้บริษัทจัดการต้องยกเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วัน
ทําการถัดไปก็ได้

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(2)  จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดัง
กล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
เว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ
ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน
เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1. ในกรณีที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องหากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่า 1 สตางค์ หรือคิดเป็น
อัตราไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้องภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่ามูลค่าหรือราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 
(ก) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้
(2) ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนครั ง
ต่อไป บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องตั งแต่วันที พบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง

16.4.2 ในกรณีที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องหากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
1 คํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตั งแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง
2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วย
ลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
กองทุนรวมส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 
(ก) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(2) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2 (1) 

(3) ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม
(2)ในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุน
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.4.3 นอกจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 16.4.2 แล้ว ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดัง
กล่าวมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการ
จะดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(1) จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (1) ด้วย โดยให้อยู่ในส่วน
ของการดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(2) ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในข้อ 16.4.4 ให้แล้วเสร็จและดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุน
หรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (2) และ
การชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง
และรายงานการชดเชยราคา
(3) จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคา
หน่วยลงทุนย้อนหลังตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (1) ให้สํานักงานภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

16.4.4 ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.3 (2) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชย
ราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคา
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุน เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตาม
ราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มี
สถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตามข้อ (2) (ก)
บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนรวมก็ได้

16.4.5 บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตามข้อ 16.4.1 (1) และข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ
เพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

16.4.6 บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการ
แก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท ์026450080  โทรสาร  026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี ภายใต้เงื อนไขและวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1)  บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนตามจํานวนที เพิ มขึ นของเงินทุนโครงการได้ต่อเมื อได้มีการจดทะเบียนเปลี ยนแปลง
เงินทุนโครงการต่อสํานักงานแล้ว
(2)  การขายหน่วยลงทุนเพิ มจะต้องไม่ทําให้มูลค่าทั งหมดของหน่วยลงทุนที เพิ มมีมูลค่าเกินกว่าเงินทุนโครงการ ทั งนี บริษัท
จัดการใช้มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
(3)  ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนต้องกําหนดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ณ สิ นวันที เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ ม
เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบ โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอื นๆ

19.2 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระทําตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยห
นึ งฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติม
แล้วแต่กรณี

19.3 การแก้ไขโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 55 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติ
และการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดําเนินการตามมติ โดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื องจากข้อ
จํากัดดังต่อไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามแนวทางที สํานักงานกําหนดได้
(1)  การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2)  การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ดําเนินการ ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการ
เกี ยวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทํา
โดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

20.2 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.3 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.4 หรือในกรณีที บริษัท
จัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมาย
ดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือ
นโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการ
ของบริษัทจัดการ

20.4 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปจัจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของFATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA
เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนด
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฏิบัติ
งานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการดังนี 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี

(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย

(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์
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รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

กองทุนรวมไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนรวมมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.87295 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สิน
ทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.06955 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ปัจจุบัน
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1284 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ ปัจจุบัน
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.5350ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวม ไม่เกินร้อยละ
0.5350 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(2) ค่าจัดทํา และค่าพิมพ์หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก และค่าพิมพ์หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ทุกร
อบปีบัญชีค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นภาษาต่างประเทศ ค่าจัดทําค่าพิมพ์ และค่าจัดส่งรายงานประจําปี
รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชี หรือหนังสือบอกกล่าว รายงานและจดหมายต่าง ๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน และ
บุคคลที เกี ยวข้องกับกองทุนรวมโดยตรง
(3) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การเปลี ยนแปลงแก้ไขเพิ มเติมโครงการ การลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วย การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าสมุดเช็ค ค่า
ไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น
(4) ค่าจัดทํา และค่าพิมพ์หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และแบบพิมพ์ที ใช้ในการทํารายการของกองทุนรวม
(5) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม (ถ้ามี) 
(6) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวม เช่น ค่า
ใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ๆ ของกองทุนรวม
(7) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(8) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม
(9) ไม่มีค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 10.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย หรือเศษของ 500.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
10 บาทต่อจํานวนหน่วยลงทุนทุก 500 หน่วย หรือเศษของ 500 หน่วย ที ทําการโอน โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอน
ในวันที ยื นคําขอให้ทํารายการดังกล่าว

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อื นๆ ระบ ุ: 
 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตาม (1) ถึง (8) ตามข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัท
จัดการด้วยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆดังกล่าวในงวดเดียวหรือ
เฉลี ยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธี
ปฏิบัติทางการบัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
เพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
( 1 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให ้
บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุน
รวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายจะเพิ มได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะ
เวลา 1 ปี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่า
ใช้จ่ายเพิ มขึ น โดยจะจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่ง
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน
( 2 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการ
กองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
ลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์
หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตาม (2) วรรคหนึ งแล้ว
( 3 ) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ เปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็น
แบบเรียกเก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ ( 1 ) ( 2 ) และ ( 3 ) บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันเปลี ยนแปลง

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 

(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป

ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ ง
เดือน

(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุด
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนเฉพาะในช่วงระยะเวลาดัง
กล่าว และในกรณีที มีเหตุให้บริษัทจัดการต้องยกเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วัน
ทําการถัดไปก็ได้

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(2)  จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดัง
กล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
เว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ
ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน
เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1. ในกรณีที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องหากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่า 1 สตางค์ หรือคิดเป็น
อัตราไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้องภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่ามูลค่าหรือราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 
(ก) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้
(2) ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนครั ง
ต่อไป บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องตั งแต่วันที พบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง

16.4.2 ในกรณีที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องหากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
1 คํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตั งแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง
2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วย
ลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
กองทุนรวมส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 
(ก) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(2) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2 (1) 

(3) ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม
(2)ในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุน
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.4.3 นอกจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 16.4.2 แล้ว ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดัง
กล่าวมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการ
จะดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(1) จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (1) ด้วย โดยให้อยู่ในส่วน
ของการดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(2) ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในข้อ 16.4.4 ให้แล้วเสร็จและดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุน
หรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (2) และ
การชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง
และรายงานการชดเชยราคา
(3) จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคา
หน่วยลงทุนย้อนหลังตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (1) ให้สํานักงานภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

16.4.4 ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.3 (2) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชย
ราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคา
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุน เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตาม
ราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มี
สถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตามข้อ (2) (ก)
บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนรวมก็ได้

16.4.5 บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตามข้อ 16.4.1 (1) และข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ
เพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

16.4.6 บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการ
แก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท ์026450080  โทรสาร  026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี ภายใต้เงื อนไขและวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1)  บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนตามจํานวนที เพิ มขึ นของเงินทุนโครงการได้ต่อเมื อได้มีการจดทะเบียนเปลี ยนแปลง
เงินทุนโครงการต่อสํานักงานแล้ว
(2)  การขายหน่วยลงทุนเพิ มจะต้องไม่ทําให้มูลค่าทั งหมดของหน่วยลงทุนที เพิ มมีมูลค่าเกินกว่าเงินทุนโครงการ ทั งนี บริษัท
จัดการใช้มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
(3)  ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนต้องกําหนดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ณ สิ นวันที เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ ม
เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบ โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอื นๆ

19.2 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระทําตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยห
นึ งฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติม
แล้วแต่กรณี

19.3 การแก้ไขโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 55 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติ
และการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดําเนินการตามมติ โดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื องจากข้อ
จํากัดดังต่อไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามแนวทางที สํานักงานกําหนดได้
(1)  การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2)  การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ดําเนินการ ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการ
เกี ยวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทํา
โดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

20.2 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.3 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.4 หรือในกรณีที บริษัท
จัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมาย
ดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือ
นโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการ
ของบริษัทจัดการ

20.4 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปจัจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของFATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA
เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนด
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฏิบัติ
งานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการดังนี 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี

(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย

(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์
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รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

กองทุนรวมไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนรวมมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.87295 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สิน
ทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.06955 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ปัจจุบัน
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1284 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ ปัจจุบัน
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.5350ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวม ไม่เกินร้อยละ
0.5350 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(2) ค่าจัดทํา และค่าพิมพ์หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก และค่าพิมพ์หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ทุกร
อบปีบัญชีค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นภาษาต่างประเทศ ค่าจัดทําค่าพิมพ์ และค่าจัดส่งรายงานประจําปี
รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชี หรือหนังสือบอกกล่าว รายงานและจดหมายต่าง ๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน และ
บุคคลที เกี ยวข้องกับกองทุนรวมโดยตรง
(3) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การเปลี ยนแปลงแก้ไขเพิ มเติมโครงการ การลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วย การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าสมุดเช็ค ค่า
ไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น
(4) ค่าจัดทํา และค่าพิมพ์หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และแบบพิมพ์ที ใช้ในการทํารายการของกองทุนรวม
(5) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม (ถ้ามี) 
(6) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวม เช่น ค่า
ใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ๆ ของกองทุนรวม
(7) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(8) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม
(9) ไม่มีค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 10.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย หรือเศษของ 500.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
10 บาทต่อจํานวนหน่วยลงทุนทุก 500 หน่วย หรือเศษของ 500 หน่วย ที ทําการโอน โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอน
ในวันที ยื นคําขอให้ทํารายการดังกล่าว

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อื นๆ ระบ ุ: 
 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตาม (1) ถึง (8) ตามข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัท
จัดการด้วยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆดังกล่าวในงวดเดียวหรือ
เฉลี ยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธี
ปฏิบัติทางการบัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
เพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
( 1 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให ้
บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุน
รวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายจะเพิ มได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะ
เวลา 1 ปี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่า
ใช้จ่ายเพิ มขึ น โดยจะจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่ง
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน
( 2 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการ
กองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
ลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์
หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตาม (2) วรรคหนึ งแล้ว
( 3 ) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ เปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็น
แบบเรียกเก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ ( 1 ) ( 2 ) และ ( 3 ) บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันเปลี ยนแปลง

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 

(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป

ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ ง
เดือน

(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุด
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนเฉพาะในช่วงระยะเวลาดัง
กล่าว และในกรณีที มีเหตุให้บริษัทจัดการต้องยกเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วัน
ทําการถัดไปก็ได้

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(2)  จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดัง
กล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
เว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ
ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน
เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1. ในกรณีที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องหากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่า 1 สตางค์ หรือคิดเป็น
อัตราไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้องภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่ามูลค่าหรือราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 
(ก) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้
(2) ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนครั ง
ต่อไป บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องตั งแต่วันที พบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง

16.4.2 ในกรณีที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องหากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
1 คํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตั งแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง
2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วย
ลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
กองทุนรวมส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 
(ก) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(2) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2 (1) 

(3) ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม
(2)ในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุน
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.4.3 นอกจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 16.4.2 แล้ว ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดัง
กล่าวมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการ
จะดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(1) จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (1) ด้วย โดยให้อยู่ในส่วน
ของการดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(2) ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในข้อ 16.4.4 ให้แล้วเสร็จและดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุน
หรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (2) และ
การชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง
และรายงานการชดเชยราคา
(3) จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคา
หน่วยลงทุนย้อนหลังตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (1) ให้สํานักงานภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

16.4.4 ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.3 (2) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชย
ราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคา
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุน เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตาม
ราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มี
สถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตามข้อ (2) (ก)
บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนรวมก็ได้

16.4.5 บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตามข้อ 16.4.1 (1) และข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ
เพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

16.4.6 บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการ
แก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท ์026450080  โทรสาร  026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี ภายใต้เงื อนไขและวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1)  บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนตามจํานวนที เพิ มขึ นของเงินทุนโครงการได้ต่อเมื อได้มีการจดทะเบียนเปลี ยนแปลง
เงินทุนโครงการต่อสํานักงานแล้ว
(2)  การขายหน่วยลงทุนเพิ มจะต้องไม่ทําให้มูลค่าทั งหมดของหน่วยลงทุนที เพิ มมีมูลค่าเกินกว่าเงินทุนโครงการ ทั งนี บริษัท
จัดการใช้มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
(3)  ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนต้องกําหนดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ณ สิ นวันที เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ ม
เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบ โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอื นๆ

19.2 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระทําตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยห
นึ งฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติม
แล้วแต่กรณี

19.3 การแก้ไขโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 55 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติ
และการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดําเนินการตามมติ โดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื องจากข้อ
จํากัดดังต่อไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามแนวทางที สํานักงานกําหนดได้
(1)  การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2)  การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ดําเนินการ ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการ
เกี ยวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
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20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทํา
โดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

20.2 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.3 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.4 หรือในกรณีที บริษัท
จัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมาย
ดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือ
นโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการ
ของบริษัทจัดการ

20.4 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปจัจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของFATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA
เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนด
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฏิบัติ
งานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการดังนี 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี

(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย

(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์
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รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

กองทุนรวมไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนรวมมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.87295 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สิน
ทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.06955 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ปัจจุบัน
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1284 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ ปัจจุบัน
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.5350ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวม ไม่เกินร้อยละ
0.5350 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(2) ค่าจัดทํา และค่าพิมพ์หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก และค่าพิมพ์หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ทุกร
อบปีบัญชีค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นภาษาต่างประเทศ ค่าจัดทําค่าพิมพ์ และค่าจัดส่งรายงานประจําปี
รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชี หรือหนังสือบอกกล่าว รายงานและจดหมายต่าง ๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน และ
บุคคลที เกี ยวข้องกับกองทุนรวมโดยตรง
(3) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การเปลี ยนแปลงแก้ไขเพิ มเติมโครงการ การลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วย การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าสมุดเช็ค ค่า
ไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น
(4) ค่าจัดทํา และค่าพิมพ์หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และแบบพิมพ์ที ใช้ในการทํารายการของกองทุนรวม
(5) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม (ถ้ามี) 
(6) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวม เช่น ค่า
ใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ๆ ของกองทุนรวม
(7) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(8) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม
(9) ไม่มีค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 10.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย หรือเศษของ 500.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
10 บาทต่อจํานวนหน่วยลงทุนทุก 500 หน่วย หรือเศษของ 500 หน่วย ที ทําการโอน โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอน
ในวันที ยื นคําขอให้ทํารายการดังกล่าว

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อื นๆ ระบ ุ: 
 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตาม (1) ถึง (8) ตามข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัท
จัดการด้วยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆดังกล่าวในงวดเดียวหรือ
เฉลี ยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธี
ปฏิบัติทางการบัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
เพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
( 1 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให ้
บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุน
รวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายจะเพิ มได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะ
เวลา 1 ปี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่า
ใช้จ่ายเพิ มขึ น โดยจะจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่ง
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน
( 2 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการ
กองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
ลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์
หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตาม (2) วรรคหนึ งแล้ว
( 3 ) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ เปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็น
แบบเรียกเก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ ( 1 ) ( 2 ) และ ( 3 ) บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันเปลี ยนแปลง

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 

(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป

ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ ง
เดือน

(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุด
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนเฉพาะในช่วงระยะเวลาดัง
กล่าว และในกรณีที มีเหตุให้บริษัทจัดการต้องยกเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วัน
ทําการถัดไปก็ได้

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(2)  จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดัง
กล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
เว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ
ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน
เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1. ในกรณีที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องหากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่า 1 สตางค์ หรือคิดเป็น
อัตราไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้องภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่ามูลค่าหรือราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 
(ก) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้
(2) ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนครั ง
ต่อไป บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องตั งแต่วันที พบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง

16.4.2 ในกรณีที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องหากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
1 คํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตั งแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง
2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วย
ลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
กองทุนรวมส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 
(ก) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(2) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2 (1) 

(3) ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม
(2)ในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุน
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.4.3 นอกจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 16.4.2 แล้ว ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดัง
กล่าวมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการ
จะดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(1) จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (1) ด้วย โดยให้อยู่ในส่วน
ของการดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(2) ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในข้อ 16.4.4 ให้แล้วเสร็จและดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุน
หรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (2) และ
การชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง
และรายงานการชดเชยราคา
(3) จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคา
หน่วยลงทุนย้อนหลังตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (1) ให้สํานักงานภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

16.4.4 ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.3 (2) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชย
ราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคา
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุน เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตาม
ราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มี
สถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตามข้อ (2) (ก)
บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนรวมก็ได้

16.4.5 บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตามข้อ 16.4.1 (1) และข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ
เพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

16.4.6 บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการ
แก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท ์026450080  โทรสาร  026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี ภายใต้เงื อนไขและวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1)  บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนตามจํานวนที เพิ มขึ นของเงินทุนโครงการได้ต่อเมื อได้มีการจดทะเบียนเปลี ยนแปลง
เงินทุนโครงการต่อสํานักงานแล้ว
(2)  การขายหน่วยลงทุนเพิ มจะต้องไม่ทําให้มูลค่าทั งหมดของหน่วยลงทุนที เพิ มมีมูลค่าเกินกว่าเงินทุนโครงการ ทั งนี บริษัท
จัดการใช้มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
(3)  ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนต้องกําหนดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ณ สิ นวันที เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ ม
เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบ โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอื นๆ

19.2 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระทําตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยห
นึ งฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติม
แล้วแต่กรณี

19.3 การแก้ไขโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 55 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติ
และการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดําเนินการตามมติ โดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื องจากข้อ
จํากัดดังต่อไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามแนวทางที สํานักงานกําหนดได้
(1)  การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2)  การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ดําเนินการ ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการ
เกี ยวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทํา
โดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

20.2 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.3 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.4 หรือในกรณีที บริษัท
จัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมาย
ดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือ
นโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการ
ของบริษัทจัดการ

20.4 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปจัจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของFATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA
เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนด
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฏิบัติ
งานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการดังนี 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี

(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย

(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์
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รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

กองทุนรวมไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนรวมมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.87295 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วยมูลค่าหนี สิน
ทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.06955 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ
ปัจจุบัน
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1284 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมดหัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมดที ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั งแต่วันถัดจากวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั งล่าสุดจนถึงวันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ ปัจจุบัน
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.5350ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ที จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที จ่ายจริง
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวม ไม่เกินร้อยละ
0.5350 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(2) ค่าจัดทํา และค่าพิมพ์หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก และค่าพิมพ์หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ทุกร
อบปีบัญชีค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นภาษาต่างประเทศ ค่าจัดทําค่าพิมพ์ และค่าจัดส่งรายงานประจําปี
รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชี หรือหนังสือบอกกล่าว รายงานและจดหมายต่าง ๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน และ
บุคคลที เกี ยวข้องกับกองทุนรวมโดยตรง
(3) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวม เช่น การเปลี ยนแปลงแก้ไขเพิ มเติมโครงการ การลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วย การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าสมุดเช็ค ค่า
ไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น
(4) ค่าจัดทํา และค่าพิมพ์หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และแบบพิมพ์ที ใช้ในการทํารายการของกองทุนรวม
(5) ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ที ซื อหรือขายเพื อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม (ถ้ามี) 
(6) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดการกองทุนรวม เช่น ค่า
ใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ๆ ของกองทุนรวม
(7) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(8) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม
(9) ไม่มีค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดทํานองเดียวกัน (ถ้า
มี)

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่า
กันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที หน้าสํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 10.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 500.00 หน่วย หรือเศษของ 500.00 หน่วย

รายละเอียดเพิ มเติม : 
10 บาทต่อจํานวนหน่วยลงทุนทุก 500 หน่วย หรือเศษของ 500 หน่วย ที ทําการโอน โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอน
ในวันที ยื นคําขอให้ทํารายการดังกล่าว

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อื นๆ ระบ ุ: 
 ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนชื อ สกุล ที อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
อัตรารายการละ 50 บาท ทั งนี เพื อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอทํารายการดังกล่าว
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย ในกรณีเลิกโครงการเพื อเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ตามอัตราและเงื อนไขที ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุนรวมตาม (1) ถึง (8) ตามข้อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที จ่ายจริง โดยบริษัท
จัดการด้วยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆดังกล่าวในงวดเดียวหรือ
เฉลี ยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั งนี การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธี
ปฏิบัติทางการบัญชีที รับรองทั วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั น

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
เพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
( 1 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให ้
บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุน
รวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายจะเพิ มได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะ
เวลา 1 ปี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่า
ใช้จ่ายเพิ มขึ น โดยจะจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ในที เปิดเผย ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่ง
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน
( 2 ) กรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการ
กองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลเรื องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการ
ลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์
หรือจัดให้มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
ในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตาม (2) วรรคหนึ งแล้ว
( 3 ) ในกรณีที กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตาม
อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ เปลี ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็น
แบบเรียกเก็บตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็นอัตราที ไม่สูงกว่าร้อยละของค่า
ธรรมเนียมการจัดการเดิมที บริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาที กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี การเปลี ยนแปลงตามข้อ ( 1 ) ( 2 ) และ ( 3 ) บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันเปลี ยนแปลง

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
นั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 

(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป

ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ ง
เดือน

(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุด
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนเฉพาะในช่วงระยะเวลาดัง
กล่าว และในกรณีที มีเหตุให้บริษัทจัดการต้องยกเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วัน
ทําการถัดไปก็ได้

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1)  ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(2)  จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดัง
กล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
เว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ
ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน
เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1. ในกรณีที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องหากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่า 1 สตางค์ หรือคิดเป็น
อัตราไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(1) จัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้องภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่ามูลค่าหรือราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 
(ก) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) มาตรการป้องกันเพื อมิให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที ความไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้
(2) ในกรณีที สาเหตุที ทําให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนครั ง
ต่อไป บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องตั งแต่วันที พบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง

16.4.2 ในกรณีที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องหากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
1 คํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตั งแต่วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง
2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วย
ลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการ
กองทุนรวมส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี 
(ก) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(2) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามข้อ 2 (1) 

(3) ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม
(2)ในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุน
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

16.4.3 นอกจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 16.4.2 แล้ว ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดัง
กล่าวมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการ
จะดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว
(1) จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (1) ด้วย โดยให้อยู่ในส่วน
ของการดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(2) ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในข้อ 16.4.4 ให้แล้วเสร็จและดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อหน่วยลงทุน
หรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (2) และ
การชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง
และรายงานการชดเชยราคา
(3) จัดทํามาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการแก้ไขราคา
หน่วยลงทุนย้อนหลังตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (1) ให้สํานักงานภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

16.4.4 ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.3 (2) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชย
ราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคา
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุน เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตาม
ราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดัง
กล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มี
สถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตามข้อ (2) (ก)
บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนรวมก็ได้

16.4.5 บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตามข้อ 16.4.1 (1) และข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ
เพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

16.4.6 บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการ
แก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท ์026450080  โทรสาร  026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งก่อนหน้า
วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที ได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี ภายใต้เงื อนไขและวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1)  บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนตามจํานวนที เพิ มขึ นของเงินทุนโครงการได้ต่อเมื อได้มีการจดทะเบียนเปลี ยนแปลง
เงินทุนโครงการต่อสํานักงานแล้ว
(2)  การขายหน่วยลงทุนเพิ มจะต้องไม่ทําให้มูลค่าทั งหมดของหน่วยลงทุนที เพิ มมีมูลค่าเกินกว่าเงินทุนโครงการ ทั งนี บริษัท
จัดการใช้มูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
(3)  ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนต้องกําหนดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ณ สิ นวันที เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ ม
เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบ โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอื นๆ

19.2 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้กระทําตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันที ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยห
นึ งฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ มเติม
แล้วแต่กรณี

19.3 การแก้ไขโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 55 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับการขอมติ
และการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดําเนินการตามมติ โดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื องจากข้อ
จํากัดดังต่อไปนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามแนวทางที สํานักงานกําหนดได้
(1)  การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัด
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ
(2)  การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ดําเนินการ ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการ
เกี ยวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื นที บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

20.1 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีที เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั งนี บริษัทจัดการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพื อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื องที ไม่พึงกระทํา
โดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที เป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบัติที บริษัทจัดการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ที บริษัทจัดการ

20.2 ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

20.3 เพื อให้เป็นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที มีผลบังคับใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยูโอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที ระบุในข้อ 20.4 หรือในกรณีที บริษัท
จัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื องจากพันธะผูกพันหรือกฎหมาย
ดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื อนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/หรือ
นโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบไว้ณ ที ทําการ
ของบริษัทจัดการ

20.4 ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปจัจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของFATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA
เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนด
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฏิบัติ
งานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการดังนี 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี

(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย

(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์โฟกัส อิควิตี ฟันด์
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
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