
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 

 



ONE-GLOBALTOP8M  1 

คำจำกัดความ / คำนิยาม :  

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M  (ONE GLOBAL 
TOP 8M FUND : ONE-GLOBALTOP8M)   
 

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M (ONE GLOBAL TOP 8M FUND 
: ONE-GLOBALTOP8M) 

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M 

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน วรรณ จำกัด  
 

วันทำการขายหนว่ยลงทุน หมายถึง ทุกวันทำการของบริษทัจัดการ และเป็นวันที่บริษทัจัดการสามารถทำ
ธุรกรรมซื้อขายชำระราคาทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ หรือ
ธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทนุ  
 

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
 
 
 

 
เงื่อนไขการเลิกกองทุน 

หมายถึง 
 
 
 

 
หมายถึง 

ทุกวันทำการของบริษทัจัดการ และเป็นวันที่บริษทัจัดการสามารถทำ
ธุรกรรมซื้อขายชำระราคาทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ หรือ
ธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทนุ  
 
มูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.83 บาท และมูลค่าหน่วยลงทุน
ที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ ต้องไมต่่ำกว่า 10.80 บาท และ
บริษัทจัดการสามารถรวบรวมเงนิสดหรือตราสารสภาพคล่องได้เพียงพอ 
เพื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้กับผูถ้ือหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุใน
โครงการ 
 
กรณีที่ไม่เกิดเหตตุามเงื่อนไขการเลิกกองทุน ภายใน 8 เดือนนับจากวัน
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขาย
และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอีกคร้ังในวันทำการแรก ถัดจากวันครบกำหนด
ระยะเวลา 8 เดือน นับตัง้แต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปล่ียนแปลง และ/หรอืเพิ่ม
วิธีการ วันและเวลาทำการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนเพื่อเป็นการอำนวยความ
สะดวกใหแ้ก่ผู้ถือหนว่ยลงทุนในอนาคต หรือเพื่อให้สอดคล้องกับการ
ลงทุน การทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ การชำระราคา หรือธุรกรรม
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปิดประกาศเพื่อแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 1 วัน ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปจัจยัที่
ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าวโดยพลัน 
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ผู้ดูแลผลประโยชน ์ หมายถึง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน วรรณ จำกัด  
 

ผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
บริษัทจดทะเบียน 
 
 
ตลาดหลักทรัพย ์

หมายถึง 
 
หมายถึง 
 
 
หมายถึง 
 

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน 
 
บริษัททีม่ีหลักทรพัย์ที่ได้รบัการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตใหท้ำการซื้อ 
ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธหิารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ำหน่ายได้แล้ว 
ทั้งหมดเมื่อส้ินวันทำการที่คำนวณ  

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้มี)  

ราคารับซื้อคืนหนว่ยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 
โดยแก้ไขราคาย้อนหลังตั้งแตว่นัที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึง 
ปัจจบุัน 

การชดเชยราคา 
 
 
 
 
บริษัทย่อย 
 
 
 
 
กลุ่มกิจการ 
 
 
 
กิจการ 
 
 
สถาบันการเงินตามกฎหมายไทย 

หมายถึง 
 
 
 
 
หมายถึง 
 
 
 
 
หมายถึง 
 
 
 
หมายถึง 
 
 
หมายถึง 

การเพิ่มหรือลดจำนวนหนว่ยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายหน่วยลงทุนที่มี
ราคาหน่วยลงทุนไมถู่กต้อง หรอืการจ่ายเงินซ่ึงมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่าง
ของราคาหนว่ยลงทุนที่ไมถู่กต้องกับราคาหนว่ยลงทุนที่ไมถู่กต้องแทน
การเพิ่มหรือลดจำนวนหนว่ยลงทุน 
 
บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงนิรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมทีม่กีารจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่
มีงบการเงินรวมให้พจิารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฎในบญัชี
รายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด 
 
บริษัทใหญ่ และบริษทัย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชพีกำหนด
เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม  
 
บริษัททีม่ีหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษทัทีม่ีหลักทรัพย์
ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริษทัมหาชน จำกัด  
 
สถาบันการเงินตามกฏหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยมืของสถาบัน
การเงิน 
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สมาคม 
 

 
 
หมายถึง 
 

 
สมาคมที่เกีย่วเน่ืองกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนญุาตและจดทะเบียน
กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมวีัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริม
และพัฒนาธุรกจิหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน 
 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกำกบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์  

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
ตราสาร Basel III 
 
 
 
หน่วย CIS 
 
 
 
 
 
 
หน่วย infra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วย property 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายถึง 
 
หมายถึง 
 
 
 
หมายถึง 
 
 
 
 
 
 
หมายถึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายถึง 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย ์
 
ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมาย
ไทยหรือต่างประเทศ ทีม่ีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบัน
การเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III) 
 
หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้บงัคับประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน
ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน ที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ  
 
หน่วยของกองทรพัย์สินที่เก่ียวขอ้งกับโครงสร้างพื้นฐานซ่ึงอยู่ในรูป
แบบอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้  
1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานทีจ่ดัตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วย  
ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศซึ่งมีวตัถุประสงคห์ลักในการลงทุนในลักษณะทำนอง
เดียวกับกองทุนโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปบริษัท 
ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด 
 
หน่วยของกองทรพัย์สินที่เกี่ยวขอ้งกับอสังหาริมทรัพย์ซึง่อยู่ในรปู
แบบอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้  
1. กองทุนรวมอสังหารมิทรัพย์ทีอ่ยู่ภายใต้บังคบัประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ  
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยท์ี่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่า
ด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน  
3. foreign REIT กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
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กฎหมายภาษีอากร 
 
 

หมายถึง 
 

ประมวลรัษฎากร พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศและคำสั่ง
ต่างๆ ทั้งที่มีอยู่ในปจัจบุัน และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ  

benchmark หมายถึง ตัวชี ้วัดของกองทุน ซึ ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที ่มีการ
เผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน
นั้น 
 

credit rating หมายถึง อันดับความน่าเชื ่อถือที่จัดทำโดย Credit Rating Agency ซึ่งเป็นการ
ประเม ินความสามารถในการชำระหน ี ้ตามตราสารหร ือส ัญญา  
 

derivatives หมายถึง สัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
 

group limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกจิการ โดยการนำอัตราส่วนการ
ลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการมาคำนวณรวมกัน  
 

IOSCO หมายถึง International Organization of Securities Commissions 

product limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน 

CRA หมายถึง สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รบัความ
เห็นชอบจากสำนักงาน เว้นแต่ทีก่ำหนดไว้เป็นการเฉพาะ 

concentration limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่งทุน 

counterparty limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา  
 

investment grade credit rating หมายถึง credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้  
 

international scale หมายถึง มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทยีบระหว่าง
ประเทศ  
 

issue rating หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน 

issuer rating หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา  
 

single entity limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา  
 

SIP หมายถึง Specific Investment Products 



ONE-GLOBALTOP8M  5 

NAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value) 

underlying หมายถึง สินคา้ ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อา้งอิง 

derivatives on organized 
exchange 
 
OTC derivatives 

หมายถึง 
 
 
หมายถึง 

derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives  
 
 
derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนยซ์ื้อขาย derivatives  
 

WFE หมายถึง World Federation of Exchanges  
 

regulated market หมายถึง ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการส่ือสารระหว่างผูค้้าเพื่อให้เกิดการเจรจา
ต่อรองซื้อขายตราสาร 
ระหว่างกันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลตา่ง ๆ ที่เกี่ยวกบัตราสารน้ัน โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการ 
หรือหน่วยงานทีท่ำหน้าที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพยห์รือตราสารที่มี
ลักษณะทำนองเดียวกับหลักทรพัย์  
 

reverse repo หมายถึง ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)  
 

securities lending หมายถึง ธุรกรรมการให้ยมืหลักทรัพย ์

แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรพัย์  
 

ฐานะการลงทุนสุทธิ (net 
exposure) 

หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิ ในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรอื 
โดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาทีใ่ห้ผลตอบแทนโดย 
อ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเส่ียงในทรัพย์สินนั้น 
 

มติพิเศษ หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวน
หน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซ่ึงส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
 

มติเสียงข้างมาก 
 

หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคีะแนนเสียงข้างมากของจำนวนหนว่ยลงทุน 
ทั้งหมดของผูถ้ือหนว่ยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลง 
คะแนน หรือของจำนวนหนว่ยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทนุซ่ึงส่ง 
หนังสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
 
1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ทอ็ป 8M  
 
1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  ONE GLOBAL TOP 8M FUND  
 
1.3. ชื่อย่อ :  ONE-GLOBALTOP8M  
 
1.4. ประเภทโครงการ :  กองทนุเปิด  
 
1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั้ง  
 
1.6. การกำหนดอายโุครงการ :  ไม่กำหนด  
 
1.7. อายโุครงการ : -  ปี -  เดือน -  วัน  
 
1.8. อายโุครงการถงึวันที่ (กรณีกำหนดอายุเป็นชว่งเวลา) : -  
 
1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) :  

เมื่อเกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน คือ  
 
1. เมื่อกองทุนมมีูลค่าหน่วยลงทนุมากกว่าหรือเท่ากับ 10.83 บาท และ  
 
2. มูลค่าหน่วยลงทุนที่จะรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมัติ ต้องไม่ตำ่กว่า 10.80 บาท และ  
 
3. บริษัทจัดการสามารถรวบรวมเงินสดหรือตราสารสภาพคล่องได้เพียงพอ เพื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตใิห้กบัผู้
ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบใุนโครงการ  
 
1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทนุเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป  
 
1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย  
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2. จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าทีต่ราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่
เสนอขาย :  
 
2.1. จำนวนเงินทุนของโครงการ : 3,000,000,000.00 บาท  
 
2.2. เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนของโครงการ) :  

ในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการสามารถเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของ
โครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเพิ่มเงินทุนโครงการ และ/หรือวงเงินที่บริษัทจัดการได้รับจัดสรรขึ้น กรณีที่
บริษัทจัดการลงทุนในต่างประเทศจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ
หน่วยงานภาครัฐอื่นใดที่เก่ียวขอ้งในการพิจารณาเพิม่จำนวนเงนิทุนของโครงการจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หากบริษัทจัดการพจิารณาเห็นวา่การดำเนินการดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูถ้ือหนว่ยลงทุนและกองทุน โดยถือ
ว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งการเพิม่จำนวนเงินทุนของโครงการจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนการดำเนินการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยตุิโครงการในชว่งการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือหลังจากส้ินสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หากปรากฏว่าจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่เพยีงพอต่อการ
จัดตั้งกองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถอืหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธใินการ
ยกเลิกการจัดตั้งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบรษิัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้
ส่ังซื้อหน่วยลงทุนตามข้อกำหนดในเรื่องการคืนเงินค่าส่ังซื้อหนว่ยลงทุน  
 
ในกรณีที่ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้วปรากฎว่าไมม่ีตราสารที่สามารถลงทุนได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนบริษทัจัดการขอสงวนสิทธิทีจ่ะเลิกโครงการจัดการและดำเนินการตามวธิีการที่
กำหนดไวใ้นโครงการจัดการต่อไป  
 
2.3. มูลค่าที่ตราไว้ต่อหนว่ย : 10 บาท  
 
2.4. จำนวนหน่วยลงทุน : 300,000,000.0000 หน่วย  
 
2.5. ราคาของหนว่ยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10 บาท  
 
2.6. มูลค่าขั้นตำ่ของการส่ังซื้อครั้งแรก : 1,000.00 บาท  
รายละเอียดเพิ่มเตมิ :  
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2.7. มูลค่าขั้นตำ่ของการส่ังซื้อครั้งถัดไป : 1,000.00 บาท  
รายละเอียดเพิ่มเตมิ :  
 
2.8. มูลค่าขั้นตำ่ของการส่ังขายคืน : ไม่กำหนด  
รายละเอียดเพิ่มเตมิ :  
 
2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่าของการส่ังขายคืน : ไม่กำหนด  
รายละเอียดเพิ่มเตมิ :  
 
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตำ่ : ไม่กำหนด  
รายละเอียดเพิ่มเตมิ :  
 
2.11. จำนวนหนว่ยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตำ่ : 100 หน่วย  
รายละเอียดเพิ่มเตมิ :  
 
2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลด ยกเว้นหรือเปล่ียนแปลงจำนวนหรือมูลค่าขั้นต่ำข้างต้นตามข้อ 2.6-2.11 (ถ้ามี) 
ในอนาคต โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยเป็นสำคัญ 
โดย บริษทัจัดการจะแจ้งให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทราบโดยติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษทัจัดการ และสำนักงาน
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซตข์องบริษทัจัดการ  
 
3. วัตถุประสงคข์องโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน่ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืน่ที่จะลงทุน :  
 
3.1. วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

เพื่อเป็นการระดมเงินออมจากสถาบันและประชาชนทัว่ไป ทีต่้องการลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรพัย์สินที่มีสภาพคล่อง
สูง  
และมีความเส่ียงในระดับต่ำ เพือ่ที่จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมโีอกาสได้รับผลตอบแทนในรูปของมูลค่าเพิ่มจากการลงทุน  
 
3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม  
 
การลงทุนของนโยบายการลงทนุแบบผสม : 
 
- ตราสารทุน : ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน 
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- ตราสารหนี้ : ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี ้
- ทองคำ : ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในทองคำ 
- น้ำมันดิบ : ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในน้ำมันดิบ 
- สินค้าโภคภัณฑ์ : ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในสินค้าโภคภณัฑ์ 
- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรพัย์/REITs : ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรพัย์/REITs 
- กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน : ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :  
 
 
3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเส่ียงต่างประเทศ  

วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน  ล้านเหรยีญ  

 
3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) :   

กองทุนอาจกู้ยมืหรือทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  
 
3.6. การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน  

3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทนุในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ทีม่ิได้มวีัตถุประสงค์เพื่อลดความเส่ียง (Non-Hedging)  

มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน  

3.6.2 วธิีการในการคำนวน Global Exposure limit : Commitment approach  

อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00  

 
3.7. การลงทุนในตราสารทีม่ีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน  
 
3.8. กลยุทธ์การบรหิารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนชีีว้ัด (active 
management)  
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3.9. ดชันีชี้วัด/อ้างองิ (Benchmark) :   

1.ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index สัดส่วน (%):70.00 
หมายเหตุ: 

2.FTSE 3 Month US T-Bill Index สัดส่วน (%):30.00 
หมายเหตุ: 

 
หมายเหตุ: 
ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกบัผลการดำเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราผลตอบแทนของดชันี MSCI AC World Net 
TR USD Index ในสัดส่วนร้อยละ 70 และ FTSE 3 Month US T-Bill Index ในสัดส่วนร้อยละ 30 โดยปรับด้วยอตัรา
แลกเปล่ียนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงตวัชี้วัดในการเปรียบเทียบตามทีบ่ริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่
ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษทัจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจง้ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่าง
ชัดเจนถึงวันทีม่ีการเปล่ียนตัวชีว้ัด คำอธิบายเกี่ยวกบัตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปล่ียนตวัชีว้ัดดังกล่าวผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาทีผู่้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได ้ 
 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปล่ียนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับมาตรฐานการวัดผลการ
ดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปล่ียนแปลงตวัชีว้ัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผูอ้อกตัวดัชนีของตัวชี้วัด
ไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบรษิทับริษัทจัดการจะแจง้การเปล่ียนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษทัจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้  
 

 
3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน  
 
3.11. รายละเอียดเกี่ยวกบันโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :  

กองทุนรวม trigger fund 
 
รายละเอียดเพิ่มเตมิ : 
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M เป็นกองทุนรวมทีม่ีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก 
ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุน หน่วย CIS และ/หรือ หลักทรัพย์หรือทรัพยสิ์นอ่ืนๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยจะลงทุนในประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก โดยเฉลี่ยในรอบปบีัญชีไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุนรวม อย่างไรก็ดี ในบางขณะ กองทุนอาจเน้นลงทุนเฉพาะบางประเทศ กลุ่มประเทศ 
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และ/หรือภูมภิาค โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ัดการกองทุนตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ทั้งนี้ 
กองทุนจะพจิารณาลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน โดยสัดส่วนการลงทุนในแต่ละประเภททรัพย์สินขึน้อยู่กับการตัดสินใจของผูจ้ัดการกองทุนและตามความ
เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 
 
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธภิาพการบรหิารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงขึ้น หรือเพื่อลด
ค่าใชจ้่ายของกองทุน โดยพจิารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทศิทาง
ราคาหลักทรัพย์ อตัราดอกเบีย้ และสภาวะอัตราแลกเปล่ียน รวมถึงค่าใชจ้่ายในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
เป็นต้น นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ทีม่ีตวัแปรเป็นอัตรา
แลกเปล่ียนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเส่ียง (Hedging) จากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศโดย
ขึ้นอยู่กับดุลยพินจิของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพจิารณาจากสภาวะของตลาดในขณะนั้น โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารหนี้ที่มีอันดับ
ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(Unlisted 
Securities) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพนิิจของผูจ้ัดการกองทุน ตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด 

นอกจากนี้ กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคนื (reverse repo) หรือ ธุรกรรมประเภทการให้ยมื
หลักทรัพย์ (securities lending) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษทัจัดการอาจไม่นับช่วง
ระยะเวลาดังนี้รวมดว้ยก็ได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ 
(1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนบัแตว่ันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม 
(2)  ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม  
(3) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทนุจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน  ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วนัทำการ 

 
3.12. รายละเอียดการลงทุนในตา่งประเทศ :  

ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุนรวม โดยต้องไม่
เกินวงเงินลงทุนในต่างประเทศที่ได้รับจัดสรร ซ่ึงการดำรงอตัราส่วนในต่างประเทศดังกล่าวข้างต้นมใิห้นำมาใช้บงัคับ
ในช่วงเวลาที่รอการลงทุนหรือเพื่อเตรียมสภาพคล่องของกองทนุ  
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3.13. ประเภทของหลักทรัพยห์รือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธิีอื่นที่จะลงทุน :  
 
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพยห์รือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธิีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :  

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดดังต่อไปนี้ 
รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพยห์รือทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวธิีอื่นอย่างใด ตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเตมิ หรือผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุน
ได้เพิ่มเตมิในอนาคตอีกดว้ย 
 
ส่วนที่ 1 :  ตราสาร TS (transferable securities) 
1.  ตราสาร TS หมายความวา่ ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรพัย์สินในส่วนอื่นของข้อ 3.13.1 ซึ่งมี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑท์ี่ครบถ้วน ดังนี ้
1.1 ไม่มขี้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร 
1.2 สามารถเปล่ียนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็นตั๋วแลกเงิน ตั๋วสญัญาใช้เงิน หรือตราสารทีม่ีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่
มีเงื่อนไขห้ามเปล่ียนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการใหม้ีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมาย
กำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทนุสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  
1.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ถกูต้องครบถว้นและมีการปรบัปรงุเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ซ่ึงบริษัทจัดการสามารถ
เข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุตธิรรม 
โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซ่ึงจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
 
2.  คุณสมบัตแิละหลักเกณฑใ์นการลงทุนของตราสารเพิม่เติมจากที่กำหนดในข้อ 1. 
2.1 ในกรณีที่เป็นการลงทุนในตัว๋แลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินทีอ่อกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า ตั๋วแลกเงิน 
หรือตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบคุคลดังนี้  
2.1.1 ธนาคารพาณิชย์ บรษิัทเงนิทุน หรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกจิสถาบันการเงิน 
2.1.2 ธนาคารออมสิน  
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
2.1.5 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  
2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแหง่ประเทศไทย  
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกบัผู้รบัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7. 
ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดงักลา่วต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั่งจ่ายหรือผู้ออกตัว๋ทัง้จำนวนรวมถึงดอกเบี้ย 
(ถ้ามี) ตามที่ระบุไวใ้นตัว๋แลกเงนิ หรือตั๋วสัญญาใช้เงินด้วย 
 
2.2 การลงทุนในตราสารทีม่ีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพิม่เติมดงันี้ 
2.2.1 ตราสารทีม่ีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงมีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกบั underlying ประเภทเดียวกับ 
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underlying ของ derivatives ตามที่ระบใุนส่วนที่ 6 ข้อ 1 
2.2.2 หากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงจะมีผลทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรพัย์สิน
นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งกำหนดโดย International Swaps 
and Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที่สามารถเปล่ียนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้อง
จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัการลงทุนที่อาจทำให้กองทุนตอ้งรับมอบทรพัย์สินดังกล่าวไวใ้นหนังสือชี้ชวนด้วย 
2.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารทีม่ีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ซึ่งมขีอ้กำหนดห้ามเปล่ียนมือ ผู้ออกตราสารที่มีสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าแฝงต้องยินยอมใหก้องทุนสามารถไถ่ถอนตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงดงักล่าวก่อนครบอายุ 
เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้ 
2.2.4 ในกรณีที่เป็นตราสารทีม่ีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงซึ่งเสนอขายในประเทศ บริษทัจัดการตอ้งดำเนินการจัดให้มี
ข้อตกลงกับผู้ออกตราสารทีม่ีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน 
2.2.4.1 ให้ผู้ออกตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงคำนวณและแจง้มูลค่ายตุิธรรมของตราสารที่มีสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าแฝงไปยัง TBMA ทุกวนัที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ 
บริษัทจัดการใหค้ำนวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมภายในวันทำการถัดไป   
2.2.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงอย่างมีนัยสำคญั ให้ผู้
ออกตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลว่งหน้าแฝงคำนวณและแจ้งมูลคา่ยุติธรรมของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงไป
ยัง TBMA ทันท ี
ความในวรรคหนึ่งไม่นำมาใชบ้ังคับกับกรณีที่เป็นตราสารทีม่ีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ซึ่งขึ้นทะเบียนกับ TBMA และ
มีการเสนอขายตามหลักเกณฑท์ี่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เสนอขายตราสารหนีท้ี่ออกใหม ่
  
ส่วนที่ 2 :  ทรพัย์สินประเภทหน่วย CIS  หน่วย infra และหน่วย property 
ทรัพย์สินประเภทหนว่ย CIS หน่วย infra และหนว่ย property ที่กองทุนลงทุน กรณีเป็นหนว่ยที่การออกอยู่ภายใต้
บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัตแิละหลักเกณฑ์ในการลงทนุดังนี้ 
1.  กรณีเป็นหน่วย CIS หนว่ย infra และหน่วย property 
1.1  มีคุณสมบตัิและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที ่1 ข้อ 1.1 
ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 
1.2  ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุน กองทนุดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหนว่ย CIS ของกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแทง่)  
1.2.1  มีการลงทุนในทรพัย์สินซ่ึงเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได ้
1.2.2  มีการลงทุนในทรพัย์สินเมื่อใช้วิธคีำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity 
limit ของกองทุนน้ัน 
1.2.3  มีการลงทุนในทรพัย์สินเมื่อใช้วิธคีำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit 
สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนน้ัน 
1.2.4  มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนน้ัน 
1.3  ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหนว่ย CIS ของกองทุน  กองทุนดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร ์ 
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2.  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที่กำหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 1. 
2.1  มีคุณสมบตัิและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที ่1 ข้อ 1.1 
ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 
2.2  จดทะเบยีนซื้อขายใน SET 
  
ส่วนที่ 3 :  ทรพัย์สินประเภทเงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 
ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่กองทนุลงทุน ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ของผู้รับฝากดงันี้ 
1.  ธนาคารพาณิชย์ บรษิัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกจิสถาบันการเงิน  
2.  ธนาคารออมสิน  
3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
4.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  
6.  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  
7.  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  
8.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
9.  สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
10.  สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รบัฝากตาม 1. - 9.  
  
ส่วนที่ 4 :  ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ของกองทุน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้  
1.  คู่สัญญา  ต้องเป็นนิตบิุคคลดังนี้ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย 
1.1  ธนาคารพาณิชย ์
1.2  บรษิัทเงินทุน 
1.3  บรษิัทเครดิตฟองซิเอร ์
1.4  บรษิัทหลักทรัพย ์
1.5  บรษิัทประกันภยั 
1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
1.7  กองทุนฟื้นฟ ู
1.8  นติิบุคคลทีม่ีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
1.9  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกจิตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
  
2.  ตราสารทีใ่ชใ้นการทำ reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี ้
2.1  ตราสารภาครัฐไทย 
2.2  ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงนิ บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ธนาคารพาณิชย์ บรษิทัเงินทุน หรือธนาคารที่
มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซ่ึงมีอายุคงเหลอืไม่เกิน 1 ปี 
2.3  ตั๋วแลกเงิน หรือตัว๋สัญญาใช้เงิน ที่ TSFC เปน็ผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว๋ 
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และเป็นตั๋วทีถ่ึงกำหนดใช้เงินเมือ่ทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 
2.4  ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงนิ หรือศุกูก ทีม่ีอายุไม่เกิน 90 วนันับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึง่
ดังนี ้
2.4.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยูใ่นอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเปน็ credit rating ที่ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 
2.4.2  มี guarantor rating อยูใ่นอันดับ investment grade  
2.5  ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซ้ือขายตราสารหนี้ หรือที่มขี้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือ
และอ้างอิงได้ซ่ึงมีการเปิดเผยตอ่สาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
2.5.1  มี credit rating ระยะส้ันอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทยีบเคียงไดก้ับ credit rating ระยะ
ส้ันดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้  
2.5.2  มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก 
2.6  ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนทีข่ึ้นทะเบียนในตลาดซ้ือขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่
น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซ่ึงมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึง่
ดังนี ้
2.6.1  มี credit rating ระยะส้ันอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทยีบเคียงไดก้ับ credit rating ระยะ
ส้ันดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้  
2.6.2  มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก 
2.7  ทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม 
  
3.  ระยะเวลาการรับชำระหนี้ของ reverse repo  ต้องไม่เกิน 90 วัน 
  
4.  ข้อกำหนดเพิ่มเติมทีบ่ริษัทจดัการต้องปฏิบัติสำหรับการลงทนุใน reverse repo  
4.1  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2  ห้ามนำหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้ 
4.2.1  เป็นการขายหรือโอนตามข้อกำหนดใน reverse repo ดังกล่าว 
4.2.2  เป็นการขายตาม repo ทีเ่ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทนุรวมและการก่อภาระผูกพันแกท่รัพย์สินของกองทุน
รวม 
4.3  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมมีูลค่าเป็นไปตามสมการการคำนวณตามวิธีการ
ดังนี้ (ยกเว้นในกรณีที่เป็นการลงทุนของ Non-retail PF ไม่ต้องนำวิธีการตามข้อน้ีมาใชใ้นการคำนวณ) 
มูลค่าของหลักทรัพยห์รือตราสารที่ซื้อ > (ราคาซ้ือ x (1 + discount rate)) 
ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนชำระให้แกคู่่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซ้ือหลักทรัพยห์รือตราสารตาม reverse 
repo        
4.4  การดำรงมูลค่าของหลักทรพัย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ ส้ินวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ (ยกเว้นในกรณีที่เป็นการ
ลงทุนของ Non-retail PF ไมต่้องนำวิธีการตามข้อน้ีมาใชใ้นการคำนวณ) 
4.4.1  มูลค่าของหลักทรพัยห์รือตราสารที่ซื้อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2  ในกรณีทีมู่ลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ ส้ินวัน ไมเ่ป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บรษิัทจัดการ ต้องเรียกให้
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คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิใ์นเงิน หรือหลักทรัพยห์รือตราสารที่สามารถใชใ้นการทำ reverse repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้
มูลค่ารวมของหลักทรัพยห์รือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดงักล่าว ภายในวันทำการ
ถัดจากวันทีมู่ลค่าหลักทรพัยห์รอืตราสารที่ซื้อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1  เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3  ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพยห์รือตราสารที่ซื้อ ณ ส้ินวัน มีมูลค่าน้อย
กว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจำนวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซ้ือ แล้วแต่
จำนวนใดจะต่ำกว่า และมีการกำหนดเรื่องดังกล่าวไวใ้นสัญญา ซึ่งได้กำหนดโดยพจิารณาถึงปจัจัยความเส่ียงของ
คู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการตาม 4.4.2 ก็ได ้
4.5  การคำนวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คำนวณดังนี ้
4.5.1  คำนวณจากราคาซ้ือรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถงึวันทีม่ีการคำนวณ 
4.5.2  คำนวณเป็นรายธุรกรรม หรือคำนวณรวมเป็นยอดสุทธขิอง reverse repo ทุกธุรกรรมทีก่องทุนมีอยู่กบัคู่สัญญา
รายเดียวกันและมีข้อตกลงกำหนดให้สามารถบังคับชำระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึง่จากหลักทรัพย์หรือตราสารที่
ซื้อหรือทรัพย์สินทีโ่อนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอ่ืนได้ 
4.6  discount rate ที่นำมาใช้ในการคำนวณ ต้องเป็นการกำหนดขึ้นโดยคำนงึถึงปจัจัยความเส่ียงของคู่สัญญา 
หลักทรพัย์ หรือตราสารที่ซื้อแล้ว 
  
ส่วนที่ 5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยมืหลักทรัพย์ (securities lending) 
ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) ที่กองทุนลงทุน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้ 
1.  คู่สัญญา  ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกจิ SBLโดยในกรณีที่คู่สัญญาดังกล่าว
กระทำการในฐานะตวัแทนของผูย้ืม ผูย้ืมต้องเป็นบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจการได้ตามกฎหมาย
ไทย 
1.1  ผูไ้ด้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL 
1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
1.3  กองทุนฟื้นฟ ู
1.4  ธนาคารเพื่อการนำเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย 
1.5  ธนาคารพาณิชย ์
1.6  บรษิัทเงินทุน 
1.7  บรษิัทหลักทรัพย ์
1.8  บรษิัทประกันชีวติ 
1.9 กองทุนส่วนบุคคลทีม่ีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตัง้แต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป 
1.10  กองทุนบำเหนจ็บำนาญขา้ราชการ 
1.11  นิติบคุคลอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม 
  
2.  หลักทรัพย์ทีใ่หย้ืม  ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพยข์องศูนย์รบัฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยทำหนา้ที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์  
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3. การวางหรือเรียกหลักประกัน  บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังนี้ 
3.1  ดำเนินการใหม้ีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผูย้ืมเพื่อเป็นประกันการใหย้ืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็น
หลักประกันดังนี้  
3.1.1  เงินสด 
3.1.2  ตราสารภาครัฐไทย 
3.1.3  ตั๋วแลกเงิน ตัว๋สัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกูร้ะยะส้ัน ที่ธนาคารพาณิชย์ บรษิัทเงินทุน หรือธนาคาร
ที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เปน็ผู้มีภาระผูกพัน  
3.1.4  ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ TSFC เป็นผู้ออก ทีม่กีำหนดวันใช้เงินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วันนับแตว่ันออก
ตั๋วและเปน็ตัว๋ที่ถงึกำหนดใช้เงนิเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 
3.1.5  ตั๋วแลกเงิน ตัว๋สัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ทีม่ีอายุไม่เกิน 90 วันนับแตว่ันที่ออก ซ่ึงมี credit rating อย่างใดอย่าง
หนึ่งดังนี ้
3.1.5.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่
ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย 
3.1.5.2  มี guarantor rating อยูใ่นอันดับ investment grade  
3.1.6  ตราสารหนีท้ี่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7  หนงัสือค้ำประกันที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน  
3.1.8  หุ้นจดทะเบยีนใน SET ที่มีรายชื่ออยูใ่นดัชนี SET50  ทัง้นี้ ในกรณีที่กองทุนไมม่ีนโยบายการลงทุนในตราสาร
ทุน กองทุนจะรบัหลักประกันดังกล่าวไม่ได ้
3.1.9  หนว่ยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน 
3.2  ดำเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิห์รือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดำเนินการโดยวธิีอื่นซึ่งจะมีผลให้
บริษัทจัดการสามารถบังคับชำระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน 
3.3  ห้ามนำหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทำให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกัน
นั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชำระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยมืหลักทรัพย์นั้นเอง 
3.4  ดำรงมูลค่าหลักประกัน ณ ส้ินวัน มากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยมื 
3.5  ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงนิสด ให้นำเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรพัย์สินดังนี ้
3.5.1  เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารทีม่ีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
3.5.2  บัตรเงินฝากหรือตัว๋สัญญาใช้เงิน ดังนี ้
3.5.2.1  บตัรเงินฝาก หรือตั๋วสัญญาใช้เงินทีธ่นาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารทีม่ีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
เป็นผู้มีภาระผูกพัน 
3.5.2.2  ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงนิตามตัว๋ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนัออกตั๋ว และเป็นตัว๋ที่
ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรอืเมื่อได้เห็น 
3.5.2.3  ตั๋วสัญญาใช้เงินทีม่ีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างหนึง่อยา่งใดดังนี ้
3.5.2.3.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่
ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย 
3.5.2.3.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  
3.5.3  ตราสารภาครัฐไทย 
3.5.4  reverse repo สำหรับตราสารภาครัฐไทย 
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4.  ลักษณะและสาระสำคัญของสัญญา  ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาตามประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกบัระบบงาน สัญญายืมและใหย้ืม
หลักทรัพยแ์ละหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยมืหลักทรัพย์ 
 
ส่วนที่ 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives  
ธุรกรรมประเภท derivatives ทีก่องทุนลงทุน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้ 
1.  ประเภท underlying  derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างดังนี ้
1.1  ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ 
1.2  อตัราดอกเบี้ย 
1.3  อตัราแลกเปล่ียนเงิน 
1.4  เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น 
1.5  ทองคำ 
1.6  น้ำมันดิบ 
1.7  ดชันีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีทีม่ีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.6 หรือ 1.9  
1.8  ดชันีทีม่ีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.7 
1.9  underlying อื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม 
ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจบุัน (spot price) 
หรือราคาสัญญาซื้อขายลว่งหน้า (futures price) เท่านั้น  ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไมใ่ชด่ัชนี หรือ underlying 
ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพรห่ลายด้วย 
 
2.  เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการลงทุนใน derivatives ไดต้่อเมื่อ 
2.1  กรณีกองทุนได้ระบุเกี่ยวกบัการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจน
ในโครงการ 
2.2  เป็นการเขา้เป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึง่ดังนี ้     
2.2.1  derivatives on organized exchange 
2.3.2  กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตวัแทนซ้ือขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.3  ในกรณีที่จะต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives ส้ินสุดลง สินคา้นั้นตอ้งเป็นทรัพย์สินที่
กองทุนสามารถลงทุนได้  ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้ีสิทธิรบัมอบหรือมหีน้าที่ส่งมอบสินค้าน้ันก็ตาม 
  
3.  หลักเกณฑ์เพิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชัน ี 
ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดชันีตาม 1.7 – 1.8 ดชันีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี ้
3.1  เป็นดชันีที่มีการกำหนดวธิกีารคำนวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ 
ที่นำมาใชใ้นการคำนวณ และมกีารคำนวณดัชนีให้เป็นปจัจุบันตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดัชนี  ทั้งนี้ 
underlying หรือปจัจยัดังกล่าวตอ้งมีการเคล่ือนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย 
3.2  เป็นดชันีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
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3.2.1  ดัชนีทีม่ีการกระจายตวัอย่างเพียงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดงันี้ 
3.2.1.1  ดชันีที่องค์ประกอบแตล่ะตัวมีน้ำหนัก น้อยกวา่หรือเทา่กับ 20% ของน้ำหนักทั้งหมด 
3.2.1.2  ดชันีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ำหนัก น้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของน้ำหนักทั้งหมด ในกรณีที่เป็นไป
ตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ำหนักไม่เกินอัตราที่กำหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ำหนกัตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไมต่อ้งนำองค์ประกอบที่เกีย่วข้องกบัทองคำหรือน้ำมันดิบ
มาพิจารณา 
3.2.2  ดัชนีทีม่ีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองคำหรือน้ำมันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคำหรือน้ำมันดิบ 
3.2.3  ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้ 
3.2.3.1  เป็นดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง 
3.2.3.2  เมื่อคำนวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึง่ว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรง
แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทนุน้ัน 
3.3  เป็นดชันีที่ได้รับการพฒันาโดยสถาบันทีม่ีความน่าเชื่อถือและทำหน้าที่ได้อย่างอิสระจากบรษิัทจัดการ  ทั้งนี้ หาก
ปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ  บริษัทจัดการน้ันต้องจัดใหม้มีาตรการป้องกันความ
ขัดแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสิทธิภาพด้วย 
3.4  มีการแสดงดชันีน้ัน ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันทำการผ่านส่ือที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์ 
3.5  ในกรณีที่เป็นดัชนีกลุ่มสินคา้โภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง
ดังนี ้
3.5.1  ราคาปจัจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ ์
3.5.2  ดัชนีสินค้าโภคภัณฑท์ี่คำนวณจากราคาปจัจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) 
ของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ่ง 
3.5.3  ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภณัฑ์ตาม 3.5.2 
3.6  ในกรณีที่เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณโดยใชแ้หล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการ
ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคำนวณจากราคาสินค้าและบริการที่บริษัทจัดการแสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการ
คำนวณของผูพ้ัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม 
  
4.  หลักเกณฑ์การจัดให้มทีรัพยสิ์นที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการต้องจัดใหม้ีทรพัย์สนิของกองทุนทีม่ีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอตอ่ภาระที่กองทุนอาจ
ต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives ส้ินสุดลงไวต้ลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 
 
5.  หลักเกณฑ์เพิม่เตมิสำหรับการลงทุนที่มวีัตถุประสงค์เพื่อการลดความเส่ียง 
ในกรณีที่บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใชส่ิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเส่ียง การลงทุนใน 
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 
  
6.  หลักเกณฑ์เพิม่เตมิสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการต้องจัดใหม้ขี้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้
6.1  ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจง้มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15 และวัน
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สุดท้ายของแต่ละเดือน  ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของบริษทัจัดการ ใหค้ำนวณและแจ้งมูลค่า
ยุติธรรมภายในวันทำการถัดไป 
6.2  ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่สง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคญั ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณ
และแจง้มูลค่ายตุิธรรมของ derivatives ให้บรษิัทจัดการทราบทนัที 
6.3  คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้ 
  
 
7.  หลักเกณฑ์เพิม่เตมิสำหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการต้องปฏิบตัิตามเงื่อนไขดังนี ้
7.1  เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเส่ียงเท่านั้น 
7.2  เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ทีม่ีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคยีงกับธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังนี ้
7.2.1  Credit Default Swap : ซึ่งได้แก ่การตกลงในฐานะผู้ซ้ือประกันความเส่ียงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกบั
ความสามารถในการชำระหนีต้าม obligation ของผูผู้กพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกัน
ความเส่ียงมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตามข้อตกลงซื้อประกนัความเส่ียงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้
ข้อตกลงซื้อประกันความเส่ียงครบกำหนดทันท ี(ในกรณีที่ไม่เกดิ credit event ข้อตกลงจะส้ินสุดในวันครบกำหนด
ตามปกติ)  ทั้งนี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มี
หลายรายการซึ่งกำหนดให้ผูข้ายประกันความเส่ียงมหีน้าทีช่ำระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึ้นกบั obligation รายการใด
รายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึง่
ในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชำระราคากันเฉพาะในส่วนของสนิทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบกำหนดเมื่อเกิด 
credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเส่ียงของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจาก
การลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างองิ โดยผูข้ายประกันความเส่ียงมีภาระผูกพันที่จะจ่าย
ผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออตัราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของ
มูลค่ายุตธิรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความเส่ียงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) 
ของมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยอ์้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเส่ียง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกำหนด
สัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือ
สัญญามาตรฐานอ่ืนตามที่สำนักงานยอมรับ ซึง่มขี้อตกลงทีม่ีลักษณะดังนี้ 
7.3.1  มีผลใชบ้ังคับไดต้ามกฎหมาย และไมข่ัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยห์รือ
กฎหมายอื่น 
7.3.2  ไมม่ขี้อกำหนดทีท่ำให้สิทธิที่กำหนดไวใ้นตราสารหนีห้รอืสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที ่credit derivatives นั้นอ้างอิง
เส่ือมเสียไป 
7.3.3  ไมม่ขี้อกำหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายใหแ้ก่คูสั่ญญา 
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3.13.2. ประเภทของหลักทรัพยห์รือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธิีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :  

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรพัย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวธิีอื่นอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทนุ หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด
ดังต่อไปนี ้ เว้นแต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมี
ประกาศแก้ไขหรือเพิม่เติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพยห์รือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ทั้งนี้ การ
ลงทุนในตราสารหรือสัญญาในตา่งประเทศ ตราสารหรือสัญญาดงักล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทำสัญญาในประเทศ
ที่มีหนว่ยงานกำกับดูแลด้านหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพยท์ี่เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขายใน
ตลาดซื้อขายหลักทรพัย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE หรอืเป็นตราสารของบริษัทที่จัดตั้ง และเสนอขายใน GMS 
 
ส่วนที่ 1 :  ตราสาร TS (transferable securities) ต่างประเทศ 
1.  ตราสาร TS  หมายความว่า   ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื่นของข้อ 3.13.2 ซึ่งมี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑท์ี่ครบถ้วน ดังนี ้
1.1  ไมม่ีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร 
1.2  สามารถเปล่ียนมือได้  (รวมถึงกรณีที่เป็นตัว๋แลกเงิน ตั๋วสญัญาใช้เงิน หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
ที่มีเงื่อนไขห้ามเปล่ียนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมาย
กำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทนุสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  
1.3  มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ถกูต้องครบถว้นและมีการปรบัปรงุเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ซ่ึงบริษัทจัดการสามารถ
เข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมขี้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุตธิรรม 
โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซ่ึงจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
 
2.  คุณสมบัตแิละหลักเกณฑใ์นการลงทุนของตราสารเพิม่เติมจากที่กำหนดในข้อ 1. 
2.1  ในกรณีที่เป็นการลงทุนในตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า  ตัว๋แลกเงิน 
หรือตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบคุคลดังนี้  
2.1.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบรษิัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกจิสถาบันการเงิน 
2.1.2  สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผูร้ับฝากตาม 2.1.1 
ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดงักล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรบัรองผู้ส่ังจ่ายหรือผู้ออกตัว๋ทัง้จำนวนรวมถึงดอกเบี้ย 
(ถ้ามี) ตามที่ระบุไวใ้นตัว๋แลกเงนิ หรือตั๋วสัญญาใช้เงินด้วย 
2.2  การลงทุนในตราสารทีม่ีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพิม่เติมดงันี้ 
2.2.1  ตราสารทีม่ีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงมีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ 
underlying ของ derivatives ตามที่ระบใุนส่วนที่ 6 ข้อ 1 
2.2.2  หากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงจะมีผลทำให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรพัย์สิน
นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้  เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งกำหนดโดย International 
Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที่สามารถเปล่ียนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัท
จัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกับการลงทุนที่อาจทำให้กองทุนต้องรับมอบทรพัย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้
ชวนด้วย 
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2.2.3  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มสัีญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ซึง่มขี้อกำหนดห้ามเปล่ียนมือ ผู้ออกตราสารที่มีสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าแฝงต้องยินยอมใหก้องทุนสามารถไถถ่อนตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงดงักล่าวก่อนครบอายุ 
เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้ 
2.2.4  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มสัีญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ซึง่เสนอขายในต่างประเทศ  ต้องปรากฏว่า ตราสารทีม่ี
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงนั้นมรีาคาปรากฏในระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ซึ่งเป็นทีย่อมรับโดยทัว่ไปของธรรมเนียม
ปฏิบัติสากล และบริษทัจัดการตอ้งดำเนินการจัดให้มขี้อตกลงกบัผู้ออกตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน 
2.2.4.1 ให้ผู้ออกตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุตธิรรมของตราสารที่มีสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าแฝง ซึ่งเกิดจากวิธีการคำนวณเดียวกับที่ใช้ในการคำนวณราคาที่แสดงในระบบข้อมูลทีน่่าเชื่อถือดังกล่าว ให้
บริษัทจัดการทุกวันที่ 15 และวนัสุดท้ายของแต่ละเดือน  ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของบริษัท
จัดการ ให้คำนวณและแจง้มูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป 
2.2.4.2  ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงอย่างมีนยัสำคัญ ให้
ผู้ออกตราสารที่มีสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสารที่มีสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง
มายังบริษัทจัดการทันท ี
  
ส่วนที่ 2 :  ทรพัย์สินประเภทหน่วย CIS หนว่ย infra และหน่วย property ต่างประเทศ 
ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหนว่ย property ที่กองทุนลงทุน กรณีเป็นหนว่ยที่การออกอยู่ภายใต้
บังคับ 
กฎหมายต่างประเทศ ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้ 
1.  กรณีเป็นหน่วย CIS หนว่ย infra และหน่วย property 
1.1  มีคุณสมบตัิและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที ่1 ข้อ 1.1 
ข้อ 1.2 และข้อ 1.3  
1.2  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีลักษณะดังนี ้
1.2.1  การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกำกบัดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และ
ตลาดซื้อขายหลักทรพัย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีการซ้ือขาย
ในตลาดซ้ือขายหลักทรัพยต์่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE  
1.2.2  CIS operator ของกองทนุดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกบัดูแลของหนว่ยงานกำกับดูแลที่เปน็สมาชิกสามญัของ 
IOSCO 
1.2.3  ในกรณีที่กองทุนไปลงทนุในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่
ภายใต้หลักเกณฑ์การกำกบัดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสำหรับกองทุนเพื่อผู้ลงทุนรายย่อยของ
ประเทศนั้น 
1.3  ประเทศที่กำกบัดูแลการเสนอขายหนว่ยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุม้ครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ  ทั้งนี้ ตาม
รายชื่อประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 
1.4  ในกรณีเป็นการลงทุนของกองทุนในหนว่ยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจำกัดการกู้ยมื
ไว้เฉพาะกรณีมีเหตจุำเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหนว่ยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งเป็นกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง) 
1.4.1  มีการลงทุนในทรพัย์สินเมื่อใช้วิธคีำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity 
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limit ของกองทุนน้ัน  ทั้งนี ้หลักเกณฑ์ดังกล่าวไมใ่ช้กบักรณีทรพัย์สินที่เป็น SIP 
1.4.2  มีการลงทุนในทรพัย์สินเมื่อใช้วิธคีำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit 
สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนน้ัน 
1.4.3  มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนน้ัน 
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที่กองทุนลงทุน ต้องเป็นกองทนุที่มุ่งเน้นลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิด
เดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้ และเมื่อนำทรัพย์สินที่ไม่สามารถลงทุนได้มาคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้ว
จะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV ของกองทุนดังกล่าว 
1.5  ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหนว่ยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าว
ต้องไมใ่ช่กองทุนทีม่ีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์  เว้นแต่เป็นกรณีทีม่ีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุน  ทัง้นี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยก่อนการลงทุนบริษัทจัดการ
ต้องจัดใหม้ีการเปิดเผยข้อมูลเหตุผลความจำเป็นและค่าธรรมเนียมที่เกีย่วข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไวใ้น
หนังสือชีช้วนด้วย 
 
2.  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที่กำหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 1. 
2.1  มีคุณสมบตัิและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนที ่1 ข้อ 1.1 
ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 
2.2  จดทะเบยีนในตลาดซ้ือขายหลักทรัพยต์่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE 
 
ส่วนที่ 3 :  ทรพัย์สินประเภทเงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ต่างประเทศ 
ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่กองทนุลงทุน ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ของผู้รับฝากดงันี้ 
1. ธนาคารพาณิชย์ บรษิัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดติฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกจิสถาบนัการเงิน  
2. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก  
3. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1. - 2 . 
 
ส่วนที่ 4 :  ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต่างประเทศ 
การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนต่างประเทศ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 
 
ส่วนที่ 5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยมืหลักทรัพย์ (securities lending) ต่างประเทศ 
การลงทุนในธุรกรรมประเภทการให้ยมืหลักทรัพยต์่างประเทศ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กำหนด 
 
ส่วนที่ 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives ต่างประเทศ 
ธุรกรรมประเภท derivatives ทีก่องทุนลงทุน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้  
1.  ประเภท underlying  derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างดังนี ้
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1.1  ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ 
1.2  อตัราดอกเบี้ย 
1.3  อตัราแลกเปล่ียนเงิน 
1.4  เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น 
1.5  ทองคำ 
1.6  น้ำมันดิบ 
1.7  ดชันีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีทีม่ีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.6 หรือ 1.9  
1.8  ดชันีทีม่ีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.7 
1.9  underlying อื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม 
ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจบุัน (spot price) 
หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไมใ่ชด่ัชนี หรือ underlying 
ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพรห่ลายด้วย 
 
2.  เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการลงทุนใน derivatives ไดต้่อเมื่อ 
2.1  กรณีกองทุนไดร้ะบุเก่ียวกบัการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจน
ในโครงการ 
2.2  เป็นการเขา้เป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึง่ดังนี้      
2.2.1  derivatives on organized exchange 
2.3.2  กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนติิบุคคลที่ได้รบัอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยหน่วยงานกำกบัดูแลด้านหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิก
สามัญของ IOSCO  หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE   
2.3  ในกรณีที่จะต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives ส้ินสุดลง สินค้านั้นตอ้งเป็นทรัพย์สินที่
กองทุนสามารถลงทุนได้  ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้ีสิทธิรบัมอบหรือมหีน้าที่ส่งมอบสินค้าน้ันก็ตาม 
 
3.  หลักเกณฑ์เพิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชัน ี 
ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดชันีตาม 1.7 – 1.8 ดชันีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี ้
3.1  เป็นดชันีที่มีการกำหนดวธิกีารคำนวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ 
ที่นำมาใชใ้นการคำนวณ และมกีารคำนวณดัชนีให้เป็นปจัจุบันตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดัชนี  ทั้งนี้ 
underlying หรือปจัจยัดังกล่าวตอ้งมีการเคล่ือนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย 
3.2  เป็นดชันีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
3.2.1  ดัชนีทีม่ีการกระจายตวัอย่างเพียงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดงันี้ 
3.2.1.1  ดชันีที่องค์ประกอบแตล่ะตัวมีน้ำหนัก น้อยกวา่หรือเทา่กับ 20% ของน้ำหนักทั้งหมด 
3.2.1.2  ดชันีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ำหนัก น้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของน้ำหนักทั้งหมด ในกรณีที่เป็นไป
ตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ำหนักไม่เกินอัตราที่กำหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ำหนกัตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไมต่อ้งนำองค์ประกอบที่เกีย่วข้องกบัทองคำหรือน้ำมันดิบ
มาพิจารณา 
3.2.2  ดัชนีทีม่ีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองคำหรือน้ำมันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคำหรือน้ำมันดิบ 
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3.2.3  ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนดงันี้ 
3.2.3.1  เป็นดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง 
3.2.3.2  เมื่อคำนวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึง่ว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรง
แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทนุน้ัน 
3.3  เป็นดชันีที่ได้รับการพฒันาโดยสถาบันทีม่ีความน่าเชื่อถือและทำหน้าที่ได้อย่างอิสระจากบรษิัทจัดการ  ทั้งนี้ หาก
ปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ  บริษัทจัดการน้ันต้องจัดใหม้มีาตรการป้องกันความ
ขัดแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสิทธิภาพด้วย 
3.4  มีการแสดงดชันีน้ัน ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันทำการผ่านส่ือที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์ 
3.5  ในกรณีที่เป็นดัชนีกลุ่มสินคา้โภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง
ดังนี ้
3.5.1  ราคาปจัจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ ์
3.5.2  ดัชนีสินค้าโภคภัณฑท์ี่คำนวณจากราคาปจัจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) 
ของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ่ง 
3.5.3  ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภณัฑ์ตาม 3.5.2 
3.6  ในกรณีที่เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณโดยใชแ้หล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการ
ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคำนวณจากราคาสินค้าและบริการที่บริษัทจัดการแสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการ
คำนวณของผูพ้ัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม 
 
4.  หลักเกณฑ์การจัดให้มทีรัพยสิ์นที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการต้องจัดใหม้ีทรพัย์สนิของกองทุนทีม่ีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอตอ่ภาระที่กองทุนอาจ
ต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives ส้ินสุดลงไวต้ลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 
 
5.  หลักเกณฑ์เพิม่เตมิสำหรับการลงทุนที่มวีัตถุประสงค์เพื่อการลดความเส่ียง 
ในกรณีที่บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใชส่ิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเส่ียง การลงทุนใน 
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 
  
6.  หลักเกณฑ์เพิม่เตมิสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการต้องจัดใหม้ขี้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้
6.1  ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจง้มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15 และวัน
สุดท้ายของแต่ละเดือน  ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของบริษทัจัดการ ใหค้ำนวณและแจ้งมูลค่า
ยุติธรรมภายในวันทำการถัดไป 
6.2  ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่สง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคญั ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณ
และแจง้มูลค่ายตุิธรรมของ derivatives ให้บรษิัทจัดการทราบทนัที 
6.3  คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้ 
  
7.  หลักเกณฑ์เพิม่เตมิสำหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
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บริษัทจัดการต้องปฏิบตัิตามเงื่อนไขดังนี ้
7.1  เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเส่ียงเท่านั้น 
7.2  เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ทีม่ีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคยีงกับธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังนี ้
7.2.1  Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซ้ือประกันความเส่ียงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกบั
ความสามารถในการชำระหนีต้าม obligation ของผูผู้กพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกัน
ความเส่ียงมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตามข้อตกลงซื้อประกนัความเส่ียงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้
ข้อตกลงซื้อประกันความเส่ียงครบกำหนดทันท ี(ในกรณีที่ไม่เกดิ credit event ข้อตกลงจะส้ินสุดในวันครบกำหนด
ตามปกติ)  ทั้งนี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มี
หลายรายการซึ่งกำหนดให้ผูข้ายประกันความเส่ียงมหีน้าทีช่ำระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึ้นกบั obligation รายการใด
รายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่ง
ในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชำระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบกำหนดเมื่อเกิด 
credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเส่ียงของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจาก
การลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างองิ โดยผูข้ายประกันความเส่ียงมีภาระผูกพันที่จะจ่าย
ผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออตัราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของ
มูลค่ายุตธิรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความเส่ียงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) 
ของมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยอ์้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเส่ียง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกำหนด
สัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
7.3  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือ
สัญญามาตรฐานอ่ืนตามที่สำนักงานยอมรับ ซึง่มขี้อตกลงทีม่ีลักษณะดังนี้ 
7.3.1  มีผลใชบ้ังคับไดต้ามกฎหมาย และไมข่ัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยห์รือ
กฎหมายอื่น 
7.3.2  ไมม่ขี้อกำหนดทีท่ำให้สิทธิที่กำหนดไวใ้นตราสารหนีห้รอืสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที ่credit derivatives นั้นอ้างอิง
เส่ือมเสียไป 
7.3.3  ไมม่ขี้อกำหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายใหแ้ก่คูสั่ญญา 
  

 
3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน เพื่อเปน็ทรัพย์สินของกองทุนรวม :  
 
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :    

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม 
ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดดังต่อไปนี้ ในกรณี
ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัท
จัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย 
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ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคูส่ัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จำกัดอัตราส่วน 

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ    

2.1 กรณีม ีcredit rating อยูใ่น 2 อันดับแรกขึ้นไป ไม่จำกัดอัตราส่วน 

2.2 กรณีม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade แต่
ต่ำกว่า 2 อันดับแรก 

 
ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ตามที่ระบใุนข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1 หรือข้อ 
3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 1 

ไม่จำกัดอัตราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออก 
ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
4.1 มี credit rating อยูใ่นระดับ investment grade  
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่
รัฐบาลเป็นประกัน  

ไม่เกิน 20% 
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผู้มภีาระผูกพันมี
ภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ 
credit rating แบบ national scale) 

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถว้นดังนี้ 
5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้กึง่ทุน ตราสารที่มีสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าแฝง หรือศุกูก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ไทย หรือสาขาธนาคารพาณิชยต์่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 
5.2 เป็นตราสารทีม่ีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้

5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบยีน 
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมี
รายละเอยีดตามแบบ filing 
5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารทีม่ีกำหนดวันชำระหนี้น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 397 วัน นบัแต่วนัที่ลงทุนและไม่ไดม้ีลักษณะตาม 
5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี ้

5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษทัเงินทุน หรือ บริษทั
เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกจิสถาบัน
การเงิน  
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร  

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตัราใดจะสูง
กว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น้ำหนักของตราสาร 
ที่ลงทุนใน 
benchmark + 5% 



ONE-GLOBALTOP8M  28 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่ง
ประเทศไทย  
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9 บรษิัทหลักทรัพย ์

5.3 เสนอขายในประเทศไทย  
5.4 มี credit rating อยูใ่นระดับ investment grade  
5.5 ในกรณีที่เป็นตราสารทีม่ีกำหนดวันชำระหนีม้ากกว่า 397 
วัน นับแตว่ันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ 
regulated market 

6 ทรัพย์สินดังนี ้   

  6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซ้ือขาย 
หลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาด
ซื้อขายหลักทรพัย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุน
ที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำ
ใหม้ีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET หรือ
ในตลาดซ้ือขายหลักทรัพยต์่างประเทศ)  
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตาม
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบรษิัท
ดังกล่าวซื้อขายในกระดานซ้ือขายหลักทรัพย์สำหรับผู้
ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรพัย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบรษิทัที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
แก้ไขเหตุที่อาจทำใหม้ีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซ้ือ
ขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 
6.3 หุ้นที่อยูใ่นระหว่าง IPO เพือ่การจดทะเบียนซื้อขาย
ตาม 6.1 
6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้  
6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุน ตราสารที่มี
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง หรือ ศุกูก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารน้ันใน
ต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชย์ 

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแตอ่ัตรา
ใดจะสูงกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทนุใน 
benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 

ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศไทย) หรือเปน็ตราสาร Basel III 
6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 

      6.4.3 เป็นตราสารทีม่ีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบรษิัทจดทะเบียนใน SET 
หรือในตลาดซ้ือขายหลักทรัพยต์่างประเทศ 
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทั่วไป
โดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารทีม่ีกำหนดวัน
ชำระหนี้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่
วันที่ลงทุน และไม่ไดม้ีลักษณะตาม 6.4.3.1 
หรือ 6.4.3.2 ผู้มภีาระผูกพันตามตราสาร
ดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี ้

6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 
5.2.3.9 
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่าง
ประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มี
ลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตามข้อ 
6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 

6.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารทีม่ีกำหนดวันชำระหนี้ มาก
ว่า 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ตอ้งขึ้นทะเบียนหรืออยูใ่น
ระบบของ regulated market 

6.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(Derivative Warrants) ที่มี 
issuer rating อยู่ในระดับ investment grade 
6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยูใ่นระดับ 
investment grade (กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที่
คู่สัญญาในฐานะผูม้ีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยูต่่างประเทศ 
สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑท์ี่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กำหนด) 
     6.6.1 reverse repo 

      6.6.2 OTC derivatives 
6.7 หน่วย infra หรือหนว่ย property ทีม่ีลักษณะครบถว้น
ดังนี ้
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 

6.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยูใ่นระหว่าง IPO เพื่อการจด
ทะเบียนซื้อขายในกระดานซ้ือขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุน
ทั่วไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลักทรพัย์ต่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมถงึหนว่ยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุ
ที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซ้ือขาย
ใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรพัย์ หรือสิทธิ
การเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่
สำนักงานกำหนด 
6.8 หน่วย CIS ตามที่ระบใุนข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 หรือ
ข้อ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 ทีจ่ดทะเบียนซื้อขายหรืออยูใ่น
ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซ้ือขายในกระดานซ้ือขาย
หลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แตไ่ม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวที่อยู่
ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำใหม้ีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขาย
หลักทรัพยต์่างประเทศ) 

7. หน่วย infra หรือหนว่ย property ของกองทุนที่มีลักษณะ
กระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรพัย์ 
หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทาง
ที่สำนักงานกำหนด และมีลักษณะตาม 6.7.1 

ไม่จำกัดอัตราส่วน 

8 ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5% 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มขี้อกำหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผู้รับฝาก ผูอ้อกตราสารหรือ
คู่สัญญา แล้วแต่กรณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน 
  
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทนุที่คำนวณตามกลุม่กิจการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษทัทุกบริษทั
ที่อยู่ในกลุ่มกจิการเดียวกันหรือการเข้าเป็น
คู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว  

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูง
กว่า 
(1) 25% หรือ 
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทนุใน benchmark + 
10%  
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หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มขี้อกำหนดเกีย่วกบั group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน 
2. derivatives on organized exchange 
  
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทนุที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 
  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก ตั๋วแลกเงิน 
หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่นติิบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่
รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) 
เป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น 
1.2 ธนาคารพาณิชย ์
1.3 บรษิัทเงินทุน 
1.4 บรษิัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนรวมได้รับโอน
กรรมสิทธิม์าจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ 
securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉล่ียในรอบปีบัญชี เว้น
แต่เป็นกองทุน ที่มีอายุโครงการน้อยกว่า 1 ปี 
ให้เฉล่ียตามรอบอายุกองทุน 

- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุน ที่อายุกองทุน 
คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทั้งนี้ 
เฉพาะ กองทุนทีม่ีอายโุครงการมากกว่าหรือ
เท่ากับ 1 ปี  

2 ทรัพย์สินดังนี ้
2.1 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ทีม่ีเงื่อนไข
ห้ามเปล่ียนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการใหม้ีการรับ
โอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวธิีการที่
กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถ
ขายคืนผู้ออกตราสารได้ 
2.2 ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (แตไ่ม่
รวมถึงตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ซึ่งจด
ทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนญุาตและการ
อนุญาตให้เสนอขายตราสารหนีท้ี่ออกใหม่) 
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงินฝากทีม่ี
ระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนน้ี 

  

รวมกันไม่เกิน 25% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

(ข้อน้ีไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และ
กองทุน buy & hold ที่ลงทุนใน ตั๋วแลกเงิน ตัว๋ 
สัญญาใช้เงิน หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
แฝง เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทีม่ีอายุ
ไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุน 
ของกองทุนหรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้
ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน) 
  

3 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo) ไม่เกนิ 25% 

4 ธุรกรรมการให้ยมืหลักทรัพย์ (securities lending) ไม่เกิน 25% 

5 total SIP ซึง่ได้แก ่
ทรัพย์สินตามข้อ 8 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรพัยสิ์นหรือคู่สัญญา 
(single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสาร
กึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
ศุกูก หรือตราสาร Basel III ทีม่ลัีกษณะครบถ้วน
ดังนี ้
5.1 มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ใน 
ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้
ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 
5.2 มี credit rating อยูใ่นระดับต่ำกว่า investment 
grade หรือไมม่ี credit rating 

รวมกันไม่เกิน 15% 
  

6 derivatives ดังนี ้
6.1 การเขา้ทำธุรกรรม  
derivatives ทีม่ีวตัถุประสงค์เพือ่การลดความเส่ียง 
(hedging) 

ไม่เกินมูลค่าความเส่ียงที่มีอยู ่ 

6.2 การเขา้ทำธุรกรรม  
derivatives ทีม่ิใช่เพื่อการลดความเส่ียง (non-
hedging) 

  
  
  

global exposure limit 

กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน 
จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน 
derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV 
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หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน  ไม่มขี้อกำหนด
เกี่ยวกบั product limit 

  
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทนุที่คำนวณตามความมสี่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  

1 หุ้นของบรษิัทรายใดรายหนึ่ง ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. ราย
เดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบรษิัทรวมกัน < 25% ของ
จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวม
การถือหุ้นของกองทุนรวมวายภุกัษ์) 

2 ตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้กึง่ทุน ตราสาร 
Basel III และศุกูกของผู้ออกรายใดราย
หนึ่ง (ไม่รวมถงึตราสารหนี้ภาครัฐไทย
หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน 
(financial liability) ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่
เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรบัรอบระยะเวลาบัญชี
ล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทาง
การเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป 
และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนำ
มูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกลา่วมารวมกับมูลค่า
หนี้สินทางการเงินตามงบการเงนิล่าสุด ด้วยก็ได้โดย
ข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะตอ้งเป็นข้อมูลทีม่ีการ
เผยแพร่เป็นการทัว่ไป และ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่
มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงิน
สำหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสุด ใหใ้ช้อัตราส่วนไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ตามข้อน้ีของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณี
ที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็น
โครงการ (bond issuance 
program) ให้พจิารณาเป็นรายโครงการ 

  

2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อน้ีโดยเป็น
ตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยูใ่นระดับต่ำ
กว่า investment grade หรือไมม่ี credit rating ให้ 
บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. 
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออก
และเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณี
ที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบfiling ในลักษณะเป็น
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  

โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ 

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดย
บุคคลดังนี้  

1. ธนาคารพาณิชย์ บรษิัทเงินทนุ หรือ บริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกจิสถาบัน
การเงิน  

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่าศัย 

6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่
ประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

9. บริษัทหลักทรัพย ์

10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็น
สมาชิก 

11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนอง
เดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทนุหนึ่ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหนว่ย CIS ทัง้หมดของ
กองทุน หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหนว่ยนั้น  
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทนุดังนี้ 
(1) การลงทุนในหนว่ย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเหน็ชอบจากสำนักงาน  
(1.1) มขีนาดเล็ก  
(1.2) จัดตัง้ขึ้นใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของ
กองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra 
ของกองทุนทีม่ีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงาน 
(1) มีขนาดเล็ก  
(2) จัดตั้งขึ้นใหมโ่ดยมีอายุไม่เกนิ 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกวา้ง 

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุน
หนึ่ง 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของ
กองทุน property ที่ออกหน่วยนัน้ เว้นแต่เป็นหน่วย 
property ของกองทุนทีม่ีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสำนักงาน 
(1) มีขนาดเล็ก  
(2) จัดตั้งขึ้นใหมโ่ดยมีอายุไม่เกนิ 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกวา้ง 

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามแห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด
ทุน ว่าด้วยเรื่องการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 
ส่วนที่ 5 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน 

1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่เปล่ียนแปลงไปจน
เป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ 

    (1)  จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่
บริษัทจัดการ 

    (2)  จำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า
ระยะเวลาดังนี ้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้ 

        (ก)  30 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ กรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงิน  

        (ข)  90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ กรณีเป็นกองทุนรวม  

    (3)  เมื่อบริษัทจัดการสามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปล่ียนแปลง
ไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จำหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี 
และให้จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว 
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ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) (ข) บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงาน
ข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว 

2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ 

        (1)  จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว  ตลอดจน
จัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 

     (2)  ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
กำหนด 

     (3)  แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่
ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้  เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้ 

         (ก)  30 วันนับแต่วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที่ 3  

        (ข)  90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สำหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3)(ก) เว้นแต่กรณีเป็นกองทุน
รวมตลาดเงิน บริษัทจัดการต้องดำเนินการแก้ไขภายใน 30 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว 

     (4)  เมื่อบริษัทจัดการแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแล้ว ให้จัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน 
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่ง
รายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้ 
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการต้องจัดทำ
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว 

  

     (5) ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่
ลงทุน (concentration limit) ตามที่กำหนดในส่วนที่ 4 นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้อง
ดำเนนิการดังนี้ด้วย 

            (ก)  งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจำนวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุน  เว้นแต่กรณีจำเป็นและสมควรโดยได้รับ
การผ่อนผันจากสำนักงาน 

           (ข)  ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอำนาจควบคุม หรือยื่นคำขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ ในกรณีที่ทรัพย์สิน
เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น
จนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ 
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           ความใน วรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที่เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือ
หน่วยของกองทุนต่างประเทศที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน 
(concentration limit) 

3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี้ โดยอนุโลม  

    (1)  กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิมนั้น 

    (2)  กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค  

4. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2 วรรคหนึ่ง (3) (ก) หรือ (ข) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าว
จะไม่เป็นประโยชนต์่อผู้ลงทุน ให้บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดำเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์
ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ และต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือ
หน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว  ทั้งนี้ ใน
การจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดำเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการแทนได้ 

  
ส่วนที่ 6 การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน  
  
1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบง่ประเภทของกองทุน บรษิัท
จัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี ้
(1) จัดทำรายงานเก่ียวกบัการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทัง้เหตผุลที่ทำใหม้ีการลงทุนไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ 
ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษทัจัดการ 
(2) ดำเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดำเนินการเปล่ียนแปลง
ประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2 ในส่วนนี้ 
  
2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทนุรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบง่ประเภทของกองทุน ใหบ้ริษัท
จัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เปน็ไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแตว่ันที่
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแตบ่ริษัทจัดการจะได้รับมตจิากผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้เปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว  
  
ในการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง่ บริษทัจัดการต้องจัดใหม้ีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการทีจ่ะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคบั โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้ือหนว่ยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมตจิากผู้ถอืหน่วยลงทุนให้
เปล่ียนแปลงประเภทของกองทนุรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
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หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปล่ียนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บงัคับ และในกรณีทีค่รบกำหนด 90 วันนับแต่วันที่
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไมม่ีผลใช้บังคับ 
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิม่เติม 
 
 
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  
 
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี  
 
4.2. ประเภทการแบง่ชนิดหน่วยลงทุน : ไมม่ี  
 
4.3. รายละเอียดเพิม่เตมิ (การแบ่งชนิดหนว่ยลงทุน) :  

 
รายละเอียดเพิ่มเตมิ :  
 
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก :  
5.1. ช่องทางการเสนอขายหนว่ยลงทุนครั้งแรก :  

- บริษัทจัดการ 
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
- ช่องทางอื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แกผู่้ถือหนว่ยลงทุนในอนาคต 
 
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  

ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและใบคำขอเปิดบัญชกีองทุนเปิด ได้ที่ทำ
การทุกแหง่ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนืหน่วยลงทุน ในวันและ
เวลาทำการ  
 
5.2.1. การขายหน่วยลงทุนครั้งแรก  
บริษัทจัดการจะจำหน่ายหนว่ยลงทุนของกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M ให้แก่ประชาชนทั่วไป ในราคาหนว่ย
ลงทุนละ 10.00 บาท บวกด้วยคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) โดยจะดำเนินการเสนอขายเอง หรือเสนอขาย
ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
 
5.2.2. การส่ังซื้อหน่วยลงทุน  
ในการเสนอขายครั้งแรกผู้ส่ังซื้อต้องส่ังซื้อเป็นจำนวนขั้นต่ำของการส่ังซื้อคร้ังแรก บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยกรอกรายละเอียดในแบบคำขอเปิดบญัชกีองทุนเปิดและใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถว้น
ชัดเจน และยื่นเอกสารทั้งหมดพร้อมเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเตม็จำนวนที่บริษทัจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
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คืน โดยบริษทัจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่รบัคำสั่งซื้อ จะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งซื้อหน่วย
ลงทุน ใหแ้ก่ผู้ส่ังซื้อไว้เป็นหลักฐาน   
 
ทั้งนี ้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสารได้ ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนทีต่้องการส่งคำส่ังซื้อ
หน่วยลงทุนผ่านทางโทรสาร จะต้องแสดงความจำนงโดยการกรอกแบบฟอรม์คำขอใชบ้ริการซื้อขายหนว่ยลงทุนทาง
โทรสาร พร้อมทั้งลงนามและแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษทัจดัการกำหนด และจะต้องปฏบิัตติามเงื่อนไขที่บรษิัท
จัดการระบุไวใ้นคำขอใช้บริการดังกล่าว และผู้ถือหน่วยลงทุนทีต่กลงใชบ้ริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสาร 
จะต้องยอมรับและผูกพันตามเงือ่นไขและวธิีการที่กำหนดไวใ้นคำขอใช้บริการดังกล่าว และ/หรอื ที่จะแกไ้ขเพิม่เตมิ
เปล่ียนแปลงในอนาคต ซึง่รวมถงึการยอมรับความเส่ียงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขดัข้องของระบบ  
 
บริษัทจัดการอาจเพิม่เติมวิธีการส่ังซื้อหน่วยลงทุนโดยวธิีอื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทุน
ในอนาคต เช่น วิธีการส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางเคาเตอร์ธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ 
(Telephone Banking) บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet Banking) เคร่ืองฝากถอนเงนิอัตโนมตัิ (Automatic 
Teller Machine) หรือวธิีการอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าการ
เพิ่มเติมวิธีการส่ังซื้อหน่วยลงทนุดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งถงึ
วิธีการส่ังซื้อหนว่ยลงทุนน้ันๆ ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจ้งให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบรษิัทจดัการ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบรษิัทจัดการ (ทั้งนี้ วิธีการส่ังซื้อหนว่ยลงทุนดังกล่าวข้างต้น จะต้อง
ได้รับการอนมุัตจิากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว)  
 
 
5.2.3. การรับชำระและการเกบ็รกัษาเงินค่าส่ังซื้อหน่วยลงทุน  
ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนต้องชำระเงนิค่าซ้ือหน่วยลงทุนที่บริษทัจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยชำระเป็น
เงินสด เช็ค ดราฟต์ ตัว๋แลกเงิน คำสั่งจ่ายเงินของธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบญัชีเดียวกันกับบริษทั
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำส่ังซื้อเท่านัน้ เพื่อเข้าบัญชีต่อไปนี้  

ชื่อบัญช ี ธนาคาร สาขา ประเภทบัญช ี เลขที่บัญช ี

บัญชจีองซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จำกัด กรุงเทพ สยามสแควร ์ กระแสรายวัน 152-3-11123-3 

บัญชจีองซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จำกัด กรุงศรีอยุธยา สยามสแควร ์ กระแสรายวัน 123-0-03671-7 

บัญชจีองซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จำกัด กสิกรไทย สยามสแควร ์ กระแสรายวัน 026-1-09287-5 

บัญชจีองซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จำกัด ไทยพาณิชย ์ สยามสแควร ์ กระแสรายวัน 038-3-07483-3 

บัญชจีองซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จำกัด กรุงไทย สยามสแควร ์ กระแสรายวัน 052-6-08671-8 

บัญชจีองซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จำกัด ทหารไทย สำนักงานใหญ ่ กระแสรายวัน 001-1-54342-8 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงหรือเพิม่เติมบัญชเีพื่อการดังกล่าว โดยถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะติดประกาศ ณ ที่ที่ทำการของบรษิัทจัดการและสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนและ/หรือผ่านเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ  
 
ในกรณีที่ชำระดว้ยเชค็ ผู้ส่ังซื้อจะต้องลงวันทีท่ี่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายบญัชจีองซื้อของกองทุน บัญชีกลางที่
บริษัทจัดการเปิดขึ้นเพื่อการโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือบญัชีอื่นที่บริษทัจัดการเปิดขึ้น พร้อมทั้งเขียนชื่อนามสกุล 
สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ ลงบนด้านหลังของเช็คเพือ่ความสะดวกในการติดต่อ หลังจากที่ผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ผู้ส่ังซื้อจะได้รับหลักฐานการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็น
หลักฐานการชำระเงิน  
 
ผู้ส่ังซื้อที่ได้ชำระค่าซ้ือหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการส่ังซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้ บริษทั
จัดการ และ/หรือ ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะนำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนฝากเข้าบญัชจีองซื้อของกองทุน บัญชี
กลางที่บริษัทจัดการเปิดขึ้นเพื่อการโอนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน หรือบัญชีอื่นทีบ่ริษัทจัดการเปิดขึน้ สำหรับดอกเบี้ยที่
เกิดขึ้น (ถ้ามี) ทางบรษิัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน  
 
5.2.4. การจัดสรรหน่วยลงทุน  
ในกรณีที่การเสนอขายครั้งแรกมีผู้ส่ังซื้อไม่เกิน 300 ล้านหนว่ย (3,000 ล้านบาท) ผู้ส่ังซื้อทุกคนจะได้รับการจัดสรร
หน่วยลงทุนตามจำนวนที่สั่งซื้อ ในกรณีที่การเสนอขายครั้งแรกมีผู้ส่ังซื้อเกินกว่าจำนวนที่เสนอขาย บรษิัทจัดการอาจ
ดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยให้อยู่ในดุลยพินจิของบริษัทจัดการ โดยใชห้ลักการส่ังซื้อก่อนได้ก่อน ตามวันที่
ได้รับใบคำสั่งซื้อพร้อมเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มจำนวน  
 
ในกรณีที่การเสนอขาย มผีู้ส่ังซื้อเกิน 300 ล้านหน่วย (3,000 ล้านบาท) บริษัทจัดการอาจเสนอขายหนว่ยลงทุนเกิน
จำนวนทุนจดทะเบยีนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนโครงการ  
 
ในกรณีที่การส่ังซื้อพร้อมกัน บรษิัทจัดการจะพจิารณาจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนเงินที่สั่งซื้อเข้ามา  
 
ทั้งนี้ การจัดสรรสิทธใินการส่ังซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว ให้อยูใ่นดุลพินิจของบรษิัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะปฏิเสธการรับคำสั่งซื้อใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกไ็ด้ ในกรณีที่บริษทัจัดการได้พจิารณาแล้วเห็นว่าการ
ส่ังซื้อดังกลา่วมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนหรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบ
ทางกฎหมายของบรษิัทจัดการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งใหท้ราบลว่งหน้า  
 
5.2.5. การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน  
บริษัทจัดการจะดำเนินการใหม้กีารจัดส่งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยไม่มีดอกเบี้ยคืนให้ผู้ส่ังซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรร 
ภายใน 15 วัน นับตัง้แต่วันถัดจากวันปิดรับการส่ังซื้อหน่วยลงทนุในการเสนอขายครั้งแรก  
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องยุตโิครงการหลังจากส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก เนื่องจากไมส่ามารถขายหน่วยลงทุน
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ใหแ้ก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที่มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่า
หนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทัง้หมด หรอืกรณีที่บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมที่อยู่
ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทนุครั้งแรก บริษทัจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วัน 
นับตั้งแต่วันถัดจากวันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุดังกล่าว และจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ
ประโยชน์ใดๆ (ถ้ามี) ที่เกิดจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้ส่ังซื้อหนว่ยลงทุนภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่
วันถัดจากวันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ตามสัดส่วนของเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน หากบริษทั
จัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลาข้างต้น อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ 
บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ตำ่กว่าร้อยละ 7.5 ต่อป ีนับตั้งแต่วันทีค่รบกำหนดเวลา เว้นแต่บรษิัทจัดการ
จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ดำเนินโครงการต่อไปได้  
 
ในการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามผู้ส่ังซือ้หน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามที่อยู่ทีร่ะบุไว้ในแบบคำขอเปิดบญัชีกองทุนเปิด หรือโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน
ตามที่ระบุไวใ้นแบบคำขอเปิดบญัชีกองทุนเปิด  

 
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  
 
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :  

- Internet 
- Tele-Bank 
- บรษิัทจัดการ 
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
- หักบัญช ี
 
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  

บริษัทจัดการจะไม่เปิดรับคำสั่งซื้อ-ขายหน่วยลงทุนใน 8 เดือนแรกนับจากวันจดทะเบียนกองทนุ 

กรณีที่ไม่เกิดเหตตุามเงื่อนไขการเลิกกองทุน ภายใน 8 เดือน นบัจากวันจดทะเบยีนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 
บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนอีกครั้งในวันทำการแรกถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลา 8 เดือน นับตั้งแต่
วันจดทะเบยีนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม  
 
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและใบคำขอเปิดบัญชกีองทุนเปิด ได้ที่ทำ
การทุกแหง่ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนืหน่วยลงทุน ในวันและ
เวลาทำการของธนาคารพาณิชย์  

6.2.1. การขายหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืน  
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(1) ผู้ลงทุนสามารถส่ังซื้อหนว่ยลงทุนได้ที่บริษทัจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทุกวันทำการขายหน่วย
ลงทุน ตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.00 น. ตามราคาขายหนว่ยลงทุนซ่ึงจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อส้ินวันทำการ
ขายหนว่ยลงทุนน้ัน เป็นเกณฑใ์นการคำนวณ และเป็นราคาที่รบัรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แลว้  
 
การส่ังซื้อหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ภายหลังเวลา 15.00 น. ของทุกวัน
ทำการขายหน่วยลงทุน ให้ถือวา่เป็นการส่ังซื้อหน่วยลงทุนในวนัทำการขายหน่วยลงทุนถัดไป ตามราคาขายหน่วย
ลงทุน ซึ่งจะใชมู้ลค่าหนว่ยลงทนุที่คำนวณได้เมื่อส้ินวันทำการขายหนว่ยลงทุนถัดไปนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและ
เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปล่ียนแปลง และ/หรอืเพิ่มวิธีการ วันและเวลาทำการขายหนว่ยลงทุน เพื่อ  
เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต หรือระงับ เปล่ียนแปลง หรือเล่ือนวันและเวลาทำการ  
ขายหนว่ยลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น กรณีที่เกิดจากวันหยุดทำการของตลาดซ้ือขายใน
ต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน หรือกรณีอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อการรับคำส่ังซื้อขายของกองทุน หรือเพื่อลดความ
เส่ียง ป้องกันผลกระทบในทางลบ หรือเพื่อประโยชนแ์ก่กองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
ทั้งนี้ บริษทัจัดการจะปิดประกาศเพื่อแจง้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 1 วัน ยกเว้นกรณีทีเ่กิดจากปัจจัยทีค่วบคมุ
ไม่ได้ หรือกรณีจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการเปล่ียนแปลงดังกล่าวโดยพลัน  
 
 
(2) ผู้ส่ังซื้อจะต้องส่ังซื้อโดยระบเุป็นจำนวนขั้นต่ำของการส่ังซื้อครั้งแรก หรือการส่ังซื้อคร้ังถัดไป บวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทุน (ถ้ามี) หรือน้อยกว่าตามที่บริษัทจัดการพจิารณาเห็นสมควร โดยกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทนุและแบบคำขอเปิดบัญชีกองทนุเปิด (สำหรับการซื้อคร้ังแรก) ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และ
ชัดเจน และยื่นเอกสารทั้งหมดพร้อมเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเตม็จำนวนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน โดยบริษทัจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำสั่งซื้อจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน
ใหแ้ก่ผู้ส่ังซื้อไว้เป็นหลักฐาน 
 
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสารได้ ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนทีต่้องการส่งคำส่ังซื้อ
หน่วยลงทุนผ่านทางโทรสาร จะต้องแสดงความจำนงโดยการกรอกแบบฟอรม์คำขอใชบ้ริการซื้อขายหนว่ยลงทุนทาง
โทรสาร พร้อมทั้งลงนามและแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษทัจดัการกำหนด และจะต้องปฏบิัตติามเงื่อนไขที่บรษิัท
จัดการระบุไวใ้นคำขอใช้บริการดังกล่าว และผู้ถือหน่วยลงทุนทีต่กลงใชบ้ริการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสาร 
จะต้องยอมรับและผูกพันตามเงือ่นไขและวธิีการที่กำหนดไวใ้นคำขอใช้บริการดังกล่าว และ/หรอื ที่จะแกไ้ขเพิม่เตมิ
เปล่ียนแปลงในอนาคต ซึง่รวมถงึการยอมรับความเส่ียงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่อง มาจากความขัดข้องของระบบ  
 
ในกรณีที่การส่ังซื้อหน่วยลงทุนมีจำนวนมากกว่าเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามที่ได้รับอนุมัตจิากสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธใินการจัดสรรหน่วยลงทุนโดยให้อยูใ่นดุลยพินิจของบริษทัจัดการ โดย
ใชห้ลักการส่ังซื้อก่อนได้ก่อน ตามวันและเวลาทีไ่ด้รับใบคำสั่งซือ้พร้อมเงินค่าซ้ือเต็มจำนวน และในกรณีที่การส่ังซื้อ
พร้อมกัน บริษทัจัดการจะพจิารณาจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนเงนิที่ส่ังซื้อเข้ามา  
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ในการส่ังซื้อ ผู้ส่ังซื้อรับรองทีจ่ะซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนที่สั่งซื้อหรือน้อยกว่าที่สั่งซื้อไว้ตามทีบ่ริษัทจัดการจะ
พิจารณาจัดสรรให้ โดยไม่เปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนการส่ังซื้อดังกล่าว และยินยอมรับเงินคืนโดยไมม่ีดอกเบี้ยในกรณีที่
ไม่ได้รับการจัดสรรตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อ โดยบรษิัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวใหแ้ก่ผู้ส่ังซื้อหนว่ย
ลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับตัง้แตว่ันถัดจากวันสั่งซื้อหน่วยลงทุนจำนวนนั้น โดยชำระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย
ในนามผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน  
 
(3) ผู้ส่ังซื้อสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เชค็ ดราฟต์ ตั๋วแลกเงิน หรือคำส่ังหกับัญชธีนาคารที่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับัญชีเดียวกับบรษิัทจัดการหรอืสำนักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่
รับคำสั่งซื้อเท่านั้น เพื่อเข้าบญัชตี่อไปนี้  

ชื่อบัญช ี ธนาคาร สาขา ประเภทบัญช ี เลขที่บัญช ี

บัญชจีองซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จำกัด กรุงเทพ สยามสแควร ์ กระแสรายวัน 152-3-11123-3 

บัญชจีองซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จำกัด กรุงศรีอยุธยา สยามสแควร ์ กระแสรายวัน 123-0-03671-7 

บัญชจีองซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จำกัด กสิกรไทย สยามสแควร์ กระแสรายวัน 026-1-09287-5 
บัญชจีองซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จำกัด ไทยพาณิชย ์ สยามสแควร ์ กระแสรายวัน 038-3-07483-3 

บัญชจีองซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จำกัด กรุงไทย สยามสแควร ์ กระแสรายวัน 052-6-08671-8 

บัญชจีองซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จำกัด ทหารไทย สำนักงานใหญ ่ กระแสรายวัน 001-1-54342-8 
บัญชจีองซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จำกัด ธนชาต  สยามสแควร ์ กระแสรายวัน 044-3-00149-5 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงเพิ่มเตมิบญัชีดังกล่าว โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว โดยจะติดประกาศ ณ ที่ที่ทำการของบรษิัทจัดการและสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน และ/หรือผ่านเวป็ไซต์ของบรษิัทจัดการ  
 
ในกรณีที่ชำระดว้ยเชค็ ผู้ส่ังซื้อจะต้องลงวันทีท่ี่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายบญัชจีองซื้อของกองทุน บัญชีกลางที่
บริษัทจัดการเปิดขึ้นเพื่อการโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือบญัชีอื่นที่บริษทัจัดการเปิดขึ้น พร้อมทั้งเขียนชื่อนามสกุล 
สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ ลงบนด้านหลังของเช็คเพือ่ความสะดวกในการติดต่อ หลังจากที่ผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ผู้ส่ังซื้อจะได้รับหลักฐานการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็น
หลักฐานการชำระเงิน บริษทัจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะนำเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนฝากเข้า
บัญชจีองซื้อของกองทุน บญัชีกลางที่บริษัทจัดการเปิดขึ้นเพื่อการโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือบัญชีอื่นทีบ่ริษัท
จัดการเปิดขึ้น สำหรบัดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) ทางบริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน  
 
ในกรณีที่ผู้ถือหนว่ยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอืน่ซ่ึงบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ เพื่อซ้ือ
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M บริษทัจดัการอาจดำเนินการใหม้ีการหักกลบกันได้ 
 
(4) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อชำระเงินคา่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสดหรือเช็คที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันทำการขายหนว่ย
ลงทุนเดียวกัน บริษทัจัดการจะถือเอาวันที่ผู้สั่งซื้อชำระเงินพร้อมหลักฐานการส่ังซื้อเป็นวันทำการขายหนว่ยลงทุน  
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ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อชำระเงินคา่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือดราฟต ์ที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นวันทำการขายหนว่ย
ลงทุนเดียวกัน บริษทัจัดการจะถือเอาวันทำการขายถัดจากวันที่ได้รับหลักฐานการส่ังซื้อเป็นวนัทำการขายหน่วยลงทุน  
 
(5) ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวไม่สามารถเรยีกเก็บเงินไดใ้นครั้งแรก ไม่ว่าดว้ยเหตุใดบรษิัทจัดการจะยกเลิกคำ
ส่ังซื้อน้ันๆ ทันที พร้อมทัง้แจ้งผูส่ั้งซื้อหรือดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำสั่งซื้อแจ้งผู้ส่ังซื้อทาง
โทรศัพท์ หรือด้วยวธิีการอื่นใด ภายในวันทำการถัดจากวันทำการขายหนว่ยลงทุนน้ัน โดยผู้ลงทุนที่จะส่ังซื้อต้องกรอก
รายละเอียดในคำส่ังซื้อใหม่เพื่อส่งใหแ้ก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  
 
(6) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำการ 
นับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณราคาขายหน่วยลงทุน  
 
ทั้งนี้ สิทธใินหน่วยลงทุนของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมือ่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ทำการบันทึกรายการ
ส่ังซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนแล้ว  
 
(7) ผู้ส่ังซื้อที่ได้ชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการส่ังซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้  
 
(8) การเพิ่มจำนวนหนว่ยลงทุนที่ขายไดแ้ล้ว จะกระทำในวันทำการถัดจากวันคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น  
 
(9) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจ่ะปฏิเสธการส่ังซื้อหนว่ยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พจิารณาแล้วเห็นว่าการ
ส่ังซื้อดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนหรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบ
ทางกฎหมายของบรษิัทจัดการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  
 
6.2.2. การขายหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบโทรศัพท์ (บริษทัจัดการจะแจ้งให้ทราบเมื่อเปิดให้บรกิาร โดยปิดประกาศ ณ 
ที่ทำการของบริษัทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือผ่านเว็ปไซตข์องบรษิัทจัดการ)  
 
(1) ผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่ต้องการส่ังซื้อหน่วยลงทุนผา่นระบบโทรศพัท์สามารถติดต่อขอใชบ้ริการได้ที่บรษิัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำส่ังซื้อ โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถว้น ถูกต้อง และชัดเจน
ในแบบคำขอใชบ้ริการผ่านระบบโทรศพัท์ พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดต่างๆ ในแบบหนังสือขอให้หักบญัชีเงินฝาก 
(เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยกรอกแบบฟอร์มดังกล่าว) ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่รับคำสั่งซื้อจะ
ส่งมอบเอกสารประกอบการใช้บริการผ่านระบบโทรศัพทใ์หแ้ก่ผูล้งทุนเพื่อเป็นคู่มือประกอบสำหรับการใชบ้ริการผ่าน
ระบบโทรศัพท์ โดยผู้ลงทุนจะสามารถส่ังซื้อผ่านระบบโทรศพัท์ได้เมื่อแบบหนังสือขอใหห้ักบัญชีเงินฝากได้รับการ
อนุมัติจากทางธนาคารและบริษทัจัดการได้ออกเลขรหัสประจำตวัใหแ้ล้วเท่านั้น  
 
(2) การส่ังซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.00 น. ในวันทำการขายหน่วยลงทุนใดใหถ้ือว่าเป็นการส่ังซื้อหน่วยลงทุนใน
วันทำการขายหนว่ยลงทุนน้ัน ตามราคาขายหนว่ยลงทุนซ่ึงจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อส้ินวันทำการขาย
หน่วยลงทุนนั้นๆ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
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การส่ังซื้อหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.00 น. ในวันทำการขายหน่วยลงทุนใดหรือการส่ังซื้อหนว่ยลงทุนในวันหยุดทำ
การขายหนว่ยลงทุนใหถ้ือว่าเปน็การส่ังซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการขายหนว่ยลงทุนถัดไป ตามราคาขายหน่วยลงทุน 
ซึ่งจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อส้ินวันทำการขายหน่วยลงทุนถัดไปนั้นเป็นเกณฑใ์นการคำนวณและเป็น
ราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปล่ียนแปลง และ/หรอืเพิ่มวิธีการ วันและเวลาทำการขายหนว่ยลงทุน เพื่อ  
เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต หรือระงับ เปล่ียนแปลง หรือเล่ือนวันและเวลาทำการ  
ขายหนว่ยลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น กรณีที่เกิดจากวันหยุดทำการของตลาดซ้ือขายใน
ต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน หรือกรณีอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อการรับคำสั่งซื้อขายของกองทุน หรือเพื่อลดความ
เส่ียง ป้องกันผลกระทบในทางลบ หรือเพื่อประโยชนแ์ก่กองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
ทั้งนี ้บริษทัจัดการจะปิดประกาศเพื่อแจง้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 1 วัน ยกเว้นกรณีทีเ่กิดจากปัจจัยทีค่วบคมุ
ไม่ได้ หรือกรณีจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการเปล่ียนแปลงดังกล่าวโดยพลัน  
 
(3) ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจำนวนขั้นต่ำของการส่ังซื้อคร้ังแรก หรือการส่ังซื้อคร้ัง
ถัดไป บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทุน (ถ้ามี) หรือนอ้ยกว่าตามที่บรษิัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร ตาม
ขั้นตอนการทำรายการที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบการใช้บริการผ่านระบบโทรศัพทใ์ห้ครบถ้วน โดยบริษทัจัดการจะหัก
เงินตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากที่ผู้ส่ังซื้อระบุไว้ในแบบหนังสือขอให้หกับัญชีเงินฝาก หาก
บริษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าส่ังซื้อหน่วยลงทุนจากบญัชีเงนิฝากของผู้สั่งซื้อหนว่ยลงทุนได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม 
บริษัทจัดการจะยกเลิกคำส่ังซื้อนั้นๆ ทันท ี
 
ในกรณีที่การส่ังซื้อหน่วยลงทุนมีจำนวนมากกว่าเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงา
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธใินการจัดสรรหน่วยลงทุนโดยให้อยูใ่นดุลยพินิจของบริษทัจัดการ โดย
ใชห้ลักการส่ังซื้อก่อนได้ก่อนตามวันและเวลาทีไ่ด้รับคำสั่งซื้อ พร้อมเงินค่าซ้ือเต็มจำนวน  
 
ในกรณีที่สั่งซื้อพร้อมกัน บรษิัทจัดการจะพจิารณาจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนเงินที่ส่ังซื้อเข้ามา  
 
ในการส่ังซื้อ ผู้ส่ังซื้อรับรองทีจ่ะซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนที่สั่งซื้อหรือน้อยกว่าที่สั่งซื้อไว้ตามทีบ่ริษัทจัดการจะ
พิจารณาจัดสรรให้ โดยไม่เปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนการส่ังซื้อดังกล่าว และยินยอมรับเงินคืนโดยไมม่ีดอกเบี้ยในกรณีที่
ไม่ได้รับการจัดสรรตามจำนวนที่สั่งซื้อ โดยบรษิัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวใหแ้ก่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทำการ นับตัง้แต่วนัถัดจากวันส่ังซื้อหนว่ยลงทุนจำนวนนั้น โดยชำระเป็นเชค็ขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายใน
นามผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน  
 
(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำการ 
นับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยจะใชห้ลักฐานที่ปรากฏกับบริษัทจัดการเท่าน้ันเป็นหลักฐาน
ในการทำรายการที่ถูกต้องและใช้อ้างอิงได้  
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ทั้งนี้ สิทธใินหน่วยลงทุนของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมือ่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ทำการบันทึกรายการ
ส่ังซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนแล้ว  
 
(5) ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ทำรายการส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วจะเพิกถอนการส่ังซื้อ
หน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่กรณีทีเ่กิดข้อผิดพลาดเนื่องจากระบบโทรศัพท์ และได้รับ
ความยินยอมจากบริษทัจัดการแล้ว  
 
(6) การเพิ่มจำนวนหนว่ยลงทุนที่ขายไดแ้ล้ว จะกระทำในวันทำการถัดจากวันคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น  
 
(7) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจ่ะปฏิเสธการส่ังซื้อหนว่ยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พจิารณาแล้วเห็นว่าการ
ส่ังซื้อดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนหรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบ
ทางกฎหมายของบรษิัทจัดการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  
 
 
6.2.3. การขายหน่วยลงทุนโดยหักเงินจากบัญชีเงินฝาก  
 
(1) ผู้ลงทุนสามารถขอใหบ้ริษัทจัดการทำการหักเงินจากบัญชีเงนิฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทนุเปิดตามระยะเวลาที่
กำหนด ด้วยการยินยอมให้บริษทัจัดการแจ้งธนาคารให้ดำเนินการหักบัญชีเงินฝากของผู้ลงทุนเพื่อซื้อหน่วยลงทุนด้วย
จำนวนเงินที่เท่ากันในแต่ละเดือน โดยผู้ลงทุนสามารถแจ้งความจำนงและกรอกรายละเอียดในแบบหนังสือขอใหห้ัก
บัญชีเงินฝาก (เฉพาะผู้ทีย่ังไม่เคยกรอกแบบฟอร์มดังกล่าว) และแบบหนงัสือขอให้หักบญัชีเงนิฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุน
ตามระยะเวลาที่กำหนดที่บริษทัจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  
 
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจะสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีนีไ้ด้ ก็ต่อเมื่อแบบหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากได้รับการอนุมัตจิาก
ธนาคารแล้วเท่านั้น  
 
(2) ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะต้องระบุชื่อ “กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M ” และจำนวนเงินทีต่้องการส่ังซื้อในแต่ละ
ครั้งเป็นจำนวนเงินขั้นต่ำของการส่ังซื้อคร้ังแรกหรือการส่ังซื้อคร้ังถัดไป บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทุน
ของแต่ละชนิดหนว่ยลงทุน (ถ้ามี) หรือน้อยกว่าตามที่บริษทัจัดการพิจารณาเห็นสมควร เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M ตามระยะเวลาที่บรษิัทจัดการจะกำหนดต่อไป ในแบบหนงัสือขอใหห้ักบญัชีเงิน
ฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนตามระยะเวลาที่กำหนด โดยผู้สั่งซื้อหนว่ยลงทุนจะได้รับหนว่ยลงทุนในราคาขายหน่วยลงทุนที่
คำนวณได้ ณ ส้ินวันทำการขายหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์และเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชนแ์ล้ว ในกรณีที่
ระยะเวลาที่บริษทัจัดการกำหนดเป็นวันหยุดทำการ บริษัทจัดการจะทำการหักบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนใน
วันทำการถัดไป  
 
บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปล่ียนแปลง และ/หรอืเพิ่มวิธีการ วันและเวลาทำการขายหนว่ยลงทุน เพื่อ  
เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต หรือระงับ เปล่ียนแปลง หรือเล่ือนวันและเวลาทำการ  
ขายหนว่ยลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น กรณีที่เกิดจากวันหยุดทำการของตลาดซ้ือขายใน
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ต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน หรือกรณีอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อการรับคำสั่งซื้อขายของกองทุน หรือเพื่อลดความ
เส่ียง ป้องกันผลกระทบในทางลบ หรือเพื่อประโยชนแ์ก่กองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
ทั้งนี้ บริษทัจัดการจะปิดประกาศเพื่อแจง้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 1 วัน ยกเว้นกรณีทีเ่กิดจากปัจจัยทีค่วบคมุ
ไม่ได้ หรือกรณีจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการเปล่ียนแปลงดังกล่าวโดยพลัน  
 
 
(3) ในกรณีที่ผู้สั่งซือ้หน่วยลงทนุโดยหักบัญชีเงินฝากชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือตัว๋แลกเงิน ที่ไม่
สามารถนำฝากเพื่อเรียกเก็บเงนิได้ในวันทีม่ีการหักบญัช ีบริษทัจัดการจะไม่ดำเนินการหักบัญชีเพื่อซ้ือหน่วยลงทุน 
โดยบริษทัจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนที่มีเงินครบตามที่ระบุไว้ในแบบหนงัสือขอให้หัก
บัญชีเงินฝากตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากเงินในบัญชีเงนิฝากไม่เพียงพอทีจ่ะซื้อหนว่ยลงทุนตามที่ระบุไว้ใน
แบบหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนตามระยะเวลาที่กำหนด บรษิัทจัดการจะไม่หักเงินในงวดนั้นๆ 
แต่จะทำการหักบัญชีเงินฝากในงวดถัดไป และจะไม่หักย้อนหลงัสำหรับงวดบัญชีที่บญัชีเงินฝากมีเงินไม่เพยีงพอ  
 
(4) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทนุโดยหักบัญชีเงินฝากต้องการแก้ไขการหักบญัชีเงินฝาก ผู้ส่ังซือ้หน่วยลงทุนจะต้องขอ
ยกเลิกการใช้แบบหนังสือขอใหห้ักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนตามระยะเวลาที่กำหนดฉบบัเดิม และกรอกแบบ
หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากเพือ่ซ้ือหน่วยลงทุนตามระยะเวลาที่กำหนดฉบับใหม ่ล่วงหน้าไม่นอ้ยกว่า 15 วันก่อนที่
จะมีการหักบัญชี  
 
(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำการ 
นับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยจะใชห้ลักฐานที่ปรากฏกับบริษัทจัดการเท่าน้ันเป็นหลักฐาน
ในการทำรายการที่ถูกต้องและใช้อ้างอิงได้  
 
ทั้งนี้ สิทธใินหน่วยลงทุนของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมือ่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ทำการบันทึกรายการ
ส่ังซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนแล้ว  
 
(6) เมื่อบริษัทจัดการได้หักบัญชเีงินฝากของผู้ซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะเพิกถอนการส่ังซื้อหน่วย
ลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได ้ 
 
(7) การเพิ่มจำนวนหนว่ยลงทุนที่ขายไดแ้ล้ว จะกระทำในวันทำการถัดจากวันคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น  
 
(8) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจ่ะปฏิเสธการส่ังซื้อหนว่ยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พจิารณาแล้วเห็นว่าการ
ส่ังซื้อ ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบ
ทางกฎหมายของบรษิัทจัดการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  
 
6.2.4. การขายหน่วยลงทุนโดยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Internet)  
 
(1) ผู้ลงทุนที่ต้องการส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) จะต้องทำการเปิดบญัชกีารขอใชบ้ริการผ่าน 
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Internet โดยผู้ลงทุนจะสามารถใช้บริการผ่าน Internet ไดต้่อเมือ่ได้รับการอนุมัติการเปิดบัญชีผูถ้ือหน่วยลงทุนและ
ได้รับรหัสผ่าน (ตามขั้นตอนการขอใชบ้ริการผ่าน Internet) จากบริษัทจัดการแล้วเท่านั้น  
 
(2) ผู้ลงทุนสามารถส่ังซื้อหนว่ยลงทุนโดยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) ได้ทุกวันทำการขายหน่วยลงทุน ภายใน
เวลา 15.00 น. ตามราคาขายหน่วยลงทุนซ่ึงจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อส้ินวันทำการขายหนว่ยลงทุนน้ัน 
เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ และเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชนแ์ล้ว  
 
การส่ังซื้อหน่วยลงทุนโดยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) ภายหลังเวลา 15.00 น. ของวันทำการขายหนว่ยลงทุน 
หรือในวันหยุดทำการ ให้ถือว่าเป็นการส่ังซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการขายหน่วยลงทุนถัดไป ตามราคาขายหนว่ยลงทุน
ซึ่งจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อส้ินวันทำการขายหน่วยลงทุนถัดไปนั้น เป็นเกณฑใ์นการคำนวณและเป็น
ราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปล่ียนแปลง และ/หรอืเพิ่มวิธีการ วันและเวลาทำการขายหนว่ยลงทุน เพื่อ  
เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต หรือระงับ เปล่ียนแปลง หรือเล่ือนวันและเวลาทำการ  
ขายหนว่ยลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น กรณีที่เกิดจากวันหยุดทำการของตลาดซ้ือขายใน
ต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน หรือกรณีอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อการรับคำสั่งซื้อขายของกองทุน หรือเพื่อลดความ
เส่ียง ป้องกันผลกระทบในทางลบ หรือเพื่อประโยชนแ์ก่กองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
ทั้งนี้ บริษทัจัดการจะปิดประกาศเพื่อแจง้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 1 วัน ยกเว้นกรณีทีเ่กิดจากปัจจัยทีค่วบคมุ
ไม่ได้ หรือกรณีจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการเปล่ียนแปลงดังกล่าวโดยพลัน  
 
 
(3) ผู้ส่ังซื้อจะต้องส่ังซื้อโดยระบเุป็นจำนวนเงินขั้นต่ำของการส่ังซื้อครั้งแรก หรือการส่ังซื้อคร้ังถดัไป บวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทุน (ถ้ามี) หรือน้อยกว่าตามที่บริษัทจัดการพจิารณาเห็นสมควร และการส่ังซื้อแต่ละครั้ง
จะต้องไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือจำนวนเงินอื่นใดทีจ่ะเปล่ียนแปลงในอนาคต ซึง่บริษทัจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบ โดยประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทจัดการ ทั้งนี้ ผู้ส่ังซื้อจะต้องกรอกรายละเอยีดต่างๆ ให้ครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจน พร้อมทั้งชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน  
 
ในกรณีที่การส่ังซื้อหน่วยลงทุนมีจำนวนมากกว่าเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธใินการจัดสรรหน่วยลงทุนโดยให้อยูใ่นดุลยพินิจของบริษทัจัดการ โดย
ใชห้ลักการส่ังซื้อก่อนได้ก่อน ตามวันและเวลาทีไ่ด้รับคำส่ังซื้อพร้อมเงินค่าซื้อเตม็จำนวน  
 
ในกรณีที่การส่ังซื้อพร้อมกัน บรษิัทจัดการจะพจิารณาจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนเงินที่สั่งซื้อเข้ามา  
 
ในการส่ังซื้อผู้ส่ังซื้อรับรองที่จะซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนที่สั่งซือ้หรือน้อยกว่าที่สั่งซื้อไว้ตามที่บริษัทจัดการจะ
พิจารณา จัดสรรให้ โดยไม่เปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนการส่ังซื้อดังกล่าว และยินยอมรับเงินคืนโดยไมม่ีดอกเบี้ยในกรณี
ที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อ โดยบรษิัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ส่ังซื้อหน่วย
ลงทุนภายใน 5 วันทำการ นบัตัง้แตว่ันถัดจากวันสั่งซื้อหน่วยลงทุนจำนวนนั้น โดยชำระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย
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ในนามผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน  
 
(4) ผู้ส่ังซื้อสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เชค็ ดราฟต์ ตั๋วแลกเงิน คำส่ังหักบญัชีธนาคารที่สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบญัชีเดียวกับบริษทัจัดการ หรือด้วยวธิีอื่นใด โดยในกรณีที่เป็นเชค็หรอืดราฟต์ จะต้องลง
วันที่ที่ส่ังซื้อและขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายบญัชจีองซื้อหรือบญัชกีองทุนที่บริษทัจัดการเปิดขึ้น ทั้งนี ้ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน
จะต้องทำการยืนยันการการชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนมายังบรษิัทจัดการ ภายในเวลาทำการขายหน่วยลงทุนในวันทำ
การขายหนว่ยลงทุนน้ันๆ  
 
ในกรณีที่ผู้ถือหนว่ยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอืน่ซ่ึงบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ เพื่อซ้ือ
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M บริษทัจดัการอาจดำเนินการใหม้ีการหักกลบกันได้  
 
(5) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อชำระเงินคา่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสดหรือเช็คที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันทำการเดียวกัน 
บริษัทจัดการจะถือเอาวันที่ผู้สั่งซื้อชำระเงินพร้อมหลักฐานการส่ังซื้อเป็นวันทำการขายหน่วยลงทุน  
 
ในกรณีที่ผู้ส่ังซื้อชำระเงินคา่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือดราฟต ์ที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นวันทำการเดียวกัน 
บริษัทจัดการจะถือเอาวันทำการถัดจากวันทีไ่ด้รับหลักฐานการส่ังซื้อเป็นวันทำการขายหนว่ยลงทุน  
 
(6) ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั้งแรก ไม่ว่าดว้ยเหตุใดบรษิัทจัดการจะยกเลิกคำ
ส่ังซื้อน้ันๆ ทันที พร้อมทัง้แจ้งผูส่ั้งซื้อหรือดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำสั่งซื้อแจ้งผู้ส่ังซื้อทาง
โทรศัพท์ หรือด้วยวธิีการอื่นใด ภายในวันทำการถัดจากวันทำการขายหนว่ยลงทุนน้ัน โดยผู้ลงทุนที่จะส่ังซื้อต้องกรอก
รายละเอียดในคำสั่งซื้อใหม่เพื่อส่งใหแ้ก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  
 
(7) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำการ 
นับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณราคาขายหน่วยลงทุน  
 
ทั้งนี้ สิทธใินหน่วยลงทุนของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมือ่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ทำการบันทึกรายการ
ส่ังซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนแล้ว  
 
(8) ผู้ส่ังซื้อที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแลว้ จะเพิกถอนการส่ังซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้  
 
(9) การเพิ่มจำนวนหนว่ยลงทุนที่ขายไดแ้ล้ว จะกระทำในวันทำการถัดจากวันคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น  
 
(10) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะปฏิเสธการส่ังซื้อหน่วยลงทนุ ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พจิารณาแล้วเห็นว่าการ
ส่ังซื้อดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนหรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบ
ทางกฎหมายของบรษิัทจัดการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  
 
6.2.5. การขายหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคตบรษิัท
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จัดการอาจเพิม่เติมวิธีการขายหน่วยลงทุนโดยวธิีอื่นๆ รวมถึงชอ่งทางการชำระเงินด้วยวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น วิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านทางเคา
เตอร์ธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(Internet Banking) เคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมตัิ (Automatic Teller Machine) หรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอำนวย
ความสะดวกใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าการเพิ่มเติมวธิีการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษทัจัดการจะแจ้งถงึวิธีการขายหนว่ยลงทุนน้ันๆ ใหส้ำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบ และจะแจง้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของ
บริษัทจัดการ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนืหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ (ทั้งนี้ วธิีการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น จะต้องไดร้ับการอนุมัตจิากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เรียบร้อยแล้ว  

 
6.3. การส่ังซื้อหนว่ยลงทุน :  

ไม่ต้องแจง้ล่วงหน้า  
 
7. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  
 
7.1. ช่องทางการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

- Internet 
- Tele-Bank 
- บริษัทจัดการ 
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
- วิธีการอื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต 
 
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

 
7.3. วธิีการรับซื้อคืนหน่วยลงทนุ :  

- แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน 
- แบบอัตโนมัต ิ
 
7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิ่มเตมิ :  

บริษัทจัดการจะไม่เปิดรับคำสั่งซื้อ-ขายหน่วยลงทุนใน 8 เดือนแรกนับจากวันจดทะเบียนกองทนุ  
 
กรณีที่ไม่เกดิเหตตุามเงื่อนไขการเลิกกองทุน ภายใน 8 เดือน นบัจากวันจดทะเบยีนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 
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บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนอีกครั้งในวันทำการแรกถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลา 8 เดือน นับตั้งแต่
วันจดทะเบยีนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม  
 
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและใบคำขอเปิดบัญชกีองทุนเปิด ได้ที่ทำ
การ  
ทุกแหง่ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในวันและ
เวลา  
ทำการของธนาคารพาณิชย ์

กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน 
 
7.4.1 การรับซื้อคืนหนว่ยลงทุนโดยผ่านบริษทัจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  
 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่ังขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษทัจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืน ทุกวันทำ
การตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น. ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อส้ินวันทำการ
ซื้อขายหนว่ยลงทุนน้ัน เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาทีร่ับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
การส่ังขายคืนหนว่ยลงทุนโดยผา่นบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ภายหลังเวลา 15.00 น. ของทุก
วันทำการ ให้ถือว่าเป็นการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซือ้ขายหนว่ยลงทุนถัดไป ตามราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน 
ซึ่งจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อส้ินวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไปน้ันเป็นเกณฑใ์นการคำนวณและ 
เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
 
ทั้งนี้ เนือ่งจากกองทุนมีการลงทนุในกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ่งวันหยุดทาํการของกองทุนรวมตา่งประเทศที่กองทุนไป
ลงทุน อาจจะไมต่รงกับวันหยุดทําการของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อการส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และ/
หรือระยะเวลาในการชําระเงินคา่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถอืหน่วยลงทุน  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปล่ียนแปลง และ/หรอืเพิ่มวิธีการ วันและเวลาทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้ถือหนว่ยลงทุนในอนาคต หรือเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุน การทำธุรกรรม
ซื้อขายหลักทรพัย์ การชำระราคา หรือธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของกองทุน ทั้งนี้ บริษทัจัดการจะปิดประกาศเพื่อแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 1 วัน ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจำเป็นและสมควร บรษิัท
จัดการจะแจ้งการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยพลัน  
 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถว้น ถูกต้อง และชัดเจน โดยระบุ
จำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทนุต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งบริษทั
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืน 
หน่วยลงทุน ให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน  
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ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสารได้ ซึ่งผู้ถือหนว่ยลงทุนที่ต้องการส่งคำสั่ง 
ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสาร จะต้องแสดงความจำนงโดยการกรอกแบบฟอรม์คำขอใช้บริการซื้อขายหนว่ย
ลงทุนทางโทรสาร พร้อมทัง้ลงนามและแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษทัจัดการกำหนด และจะต้องปฏิบัตติามเงื่อนไข
ที่บริษัทจัดการระบุไวใ้นคำขอใช้บริการดังกล่าว และผู้ถือหนว่ยลงทุนที่ตกลงใชบ้ริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านทาง
โทรสาร จะต้องยอมรับและผูกพนัตามเงื่อนไขและวธิีการที่กำหนดไว้ในคำขอใช้บริการดังกล่าว และ/หรือ ทีจ่ะแก้ไข
เพิ่มเติมเปล่ียนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถงึการยอมรับความเส่ียงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้องของ
ระบบ 
 
(3) ในกรณีที่ผู้ถือหนว่ยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ะขายคนื หรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจาก
การขายคืนหนว่ยลงทุนในใบคำส่ังขายคืนหนว่ยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหนว่ยลงทุนหักด้วย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยูใ่นรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหนว่ยลงทุนประสงคท์ี่จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการ
ที่บันทึกโดยนายทะเบยีนหนว่ยลงทุนน้ัน  
 
อน่ึง ในกรณีที่คำสั่งขายคืนใดๆที่จะมีผลทำใหจ้ำนวนหน่วยลงทนุในบัญชีกองทุนเปิดของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นๆ
ลดลงเหลือน้อยกว่า 100 หน่วย บริษัทจัดการสงวนสิทธทิี่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
 
(4) บริษัทจัดการจะแจ้งต่อนายทะเบียนหนว่ยลงทุนใหท้ำการตรวจสอบรายการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนกับทะเบยีน 
ผู้ถือหน่วยลงทุน หากถูกต้องนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเป็นผูย้กเลิกหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมออกหนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุนส่งใหผู้้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ๆ  
 
ทั้งนี ้สิทธิการขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ถือหนว่ยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบยีนหนว่ยลงทุนได้ทำการบันทึก
รายการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนแล้ว  
 
(5) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่
วันคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนต่างประเทศทีม่ีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึง่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุ
เกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไวแ้ล้วในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10  ตามวธิีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบญัชีกองทุนเปิด 
 
(6) ในกรณีที่ผู้ถือหนว่ยลงทุนได้ยื่นคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนตอ่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ือหนว่ยลงทุนได้ โดยอยูใ่นระหว่างการดำเนินการของ
บริษัทจัดการตามข้อ 11 "การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามส่ัง" ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำส่ัง
ขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทำการใดที่บริษทัจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืน ที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ยื่นคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์  
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(7) การลดจำนวนหนว่ยลงทุนทีร่ับซื้อคืนจะกระทำในวันทำการถัดจากวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น  
 
(8) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไดร้้องขอให้บริษทัจัดการออกใบหน่วยลงทุนแทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 
ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้นๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องตดิต่อบริษัทจัดการโดยตรงเพื่อส่งมอบคืนใบหนว่ยลงทุน
เป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการก่อนการส่ังขายคืนหนว่ยลงทุน เพื่อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินการ
โอนหน่วย 
ลงทุนจำนวนนั้นๆ เข้าระบบไรใ้บหน่วยลงทุนเสียก่อน  
 
7.4.2 การรับซื้อคืนหนว่ยลงทุนโดยผ่านระบบโทรศพัท์ (บริษทัจัดการจะแจ้งให้ทราบเมื่อเปิดให้บริการ โดยปิดประกาศ 
ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน)  
 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้กรอกรายละเอียดในแบบคำขอใชบ้ริการผ่านระบบโทรศัพทแ์ล้ว ต้องการขายคืนหนว่ยลงทุน 
ผ่านระบบโทรศัพทจ์ะต้องสั่งขายคืน โดยระบุจำนวนหนว่ยลงทนุที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนต้องการ
ได้รับจากการขายคืนหนว่ยลงทนุ ตามขั้นตอนการทำรายการทีร่ะบุไว้ในเอกสารประกอบการใชบ้ริการผ่านระบบ
โทรศัพท์ให้ครบถว้น โดยบริษัทจัดการจะโอนเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทุนเข้าบญัชีเงินฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามที่
ระบุไว้ในแบบคำขอใช้บริการผ่านระบบโทรศพัท์ ภายในเวลา 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
โดยมใิห้นบัรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนอง
เดียวกับธุรกจิการจัดการกองทนุรวมซึ่งบรษิัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าว
ไว้แล้วในโครงการ โดยผูถ้ือลงทนุจะสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพทไ์ด้เมื่อบรษิัทจัดการได้ออกเลข
รหัสประจำตัวใหแ้ล้วเท่านั้น 
 
ในกรณีที่ผู้ถือหนว่ยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ะขายคืน หรือจำนวนเงินทีผู่้ถือหนว่ยลงทุนต้องการได้รับจากการ
ขายคืนหน่วยลงทุน มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะถือว่าผูถ้ือ
หน่วยลงทุนประสงค์ทีจ่ะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทุน
นั้น  
 
อน่ึง ในกรณีที่คำสั่งขายคืนใดๆที่จะมีผลทำใหจ้ำนวนหน่วยลงทนุในบัญชีกองทุนเปิดของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นๆ
ลดลงเหลือน้อยกว่า 100 หน่วย บริษัทจัดการสงวนสิทธทิี่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนทีต่้องการขายคืนหน่วยลงทุนสามารถส่ังขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายในเวลา 15.00 น. ของทุกวัน 
ทำการ ให้ถือว่าเป็นการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหนว่ยลงทุนน้ันตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ่ึงจะ
ใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อส้ินวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนน้ันๆ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่
รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
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การขายคืนหนว่ยลงทุน ภายหลังเวลา 15.00 น. ของทุกวันทำการ หรือการขายคืนหน่วยลงทุนในวันหยุดทำการซ้ือ
ขายหนว่ยลงทุน ให้ถือว่าเป็นการส่ังขายคืนหนว่ยลงทุนในวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนถัดไปตามราคารับซื้อคืนหนว่ย 
ลงทุนซ่ึงจะใชมู้ลค่าหนว่ยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อส้ินวันทำการซ้ือขายหนว่ยลงทุนถัดไปนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
และเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชนแ์ล้ว  
 
ทั้งนี้ เนื่องจากกองทุนมีการลงทนุในกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ่งวันหยุดทาํการของกองทุนรวมตา่งประเทศที่กองทุนไป
ลงทุน อาจจะไมต่รงกับวันหยุดทําการของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อการส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และ/
หรือระยะเวลาในการชําระเงินคา่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถอืหน่วยลงทุน  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปล่ียนแปลง และ/หรอืเพิ่มวิธีการ วันและเวลาทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้ถือหนว่ยลงทุนในอนาคต หรือเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุน การทำธุรกรรม
ซื้อขายหลักทรพัย์ การชำระราคา หรือธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของกองทุน ทั้งนี้ บริษทัจัดการจะปิดประกาศเพื่อแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบลว่งหน้า 1 วัน ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจำเป็นและสมควร บรษิัท
จัดการจะแจ้งการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยพลัน  
 
 
(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทำการตรวจสอบรายการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนกับทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุนหาก
ถูกต้องนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะเป็นผู้ยกเลิกหน่วยลงทุนดังกล่าว และจัดส่งหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแตว่ันถัดจากวันทำการส่ังขายคืนหน่วยลงทุน โดยจะใช้
หลักฐานที่ปรากฏกับบริษทัจัดการเท่านั้นเป็นหลักฐานในการทำรายการที่ถูกต้องและใช้อ้างอิงได้  
 
ทั้งนี้ สิทธิการขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ถือหนว่ยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบยีนหนว่ยลงทุนได้ทำการบันทึก
รายการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนแล้ว  
 
(4) ผู้ส่ังขายคืนหน่วยลงทุนที่ไดท้ำรายการขายคืนหนว่ยลงทุนผา่นระบบโทรศพัทแ์ล้วจะเพิกถอนการส่ังขายคืน 
หน่วยลงทุนไม่ได้  
 
(5) ในกรณีที่ผู้ถือหนว่ยลงทุนได้ส่ังขายคืนหนว่ยลงทุนผ่านระบบโทรศพัท์และบรษิัทจัดการยังไม่สามารถรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทนุได้ โดยอยูใ่นระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ "การไม่ขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรอืคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน" ผู้ถอืหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำส่ังขายคืนไดใ้นระหว่าง
วันทำการซื้อขายหนว่ยลงทุนใด ที่บริษัทจัดการ  
 
ทั้งนี้ การยกเลิกคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัตจิากบริษัทจัดการก่อนเท่านั้น  
 
(6) การลดจำนวนหนว่ยลงทุนทีร่ับซื้อคืนจะกระทำในวันทำการถัดจากวันทำการรับซ้ือคืนหนว่ยลงทุนจำนวนนั้น  
 
(7) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไดร้้องขอให้บริษทัจัดการออกใบหน่วยลงทุนแทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 
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ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้นๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องตดิต่อบริษัทจัดการโดยตรงเพื่อส่งมอบคืนใบหนว่ยลงทุน
เป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการก่อนการส่ังขายคืนหนว่ยลงทุน เพื่อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินการ
โอนหน่วยลงทุนจำนวนนั้นๆ เขา้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุนเสียก่อน  
 
7.4.3 การรับซื้อคืนหนว่ยลงทุนโดยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Internet)  
 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนทีต่้องการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) จะต้องทำการเปิดบัญชีการขอใช้
บริการผ่าน Internet ตามขั้นตอนที่บริษัทจัดการกำหนด โดยผู้ลงทุนจะสามารถใช้บริการผ่าน Internet ไดต้่อเมื่อได้รับ 
การอนุมัติการเปิดบัญชีผู้ถือหนว่ยลงทุนและได้รบัรหัสผ่าน จากบริษัทจัดการแล้วเท่านั้น  
 
 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่ังขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) ได้ทุกวันทำการซื้อขาย 
หน่วยลงทุน ภายในเวลา 15.00 น. ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งจะใชมู้ลค่าหนว่ยลงทุนทีค่ำนวณได้เมื่อส้ินวันทำ
การซื้อขายหนว่ยลงทุนน้ัน เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ และเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  
 
การส่ังขายคืนหนว่ยลงทุนโดยผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) ภายหลังเวลา 15.00 น. ของทุกวันทำการซื้อขายหนว่ย 
ลงทุน หรือในวันหยุดทำการ (วนัเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนกัขัตฤกษ์) ใหถ้ือว่าเป็นการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนใน 
วันทำการซือ้ขายหนว่ยลงทุนถดัไป ตามราคาขายหน่วยลงทุนซึ่งจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อส้ินวันทำการ 
ซื้อขายหนว่ยลงทุนถัดไปนั้น เปน็เกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  
 
ทั้งนี้ เนื่องจากกองทุนมีการลงทนุในกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ่งวันหยุดทาํการของกองทุนรวมตา่งประเทศที่กองทุนไป
ลงทุน อาจจะไมต่รงกับวันหยุดทําการของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อการส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และ/
หรือ ระยะเวลา ในการชําระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับผูถ้ือหน่วยลงทุน  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปล่ียนแปลง และ/หรอืเพิ่มวิธีการ วันและเวลาทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้ถือหนว่ยลงทุนในอนาคต หรือเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุน การทำธุรกรรม
ซือ้ขายหลักทรพัย์ การชำระราคา หรือธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของกองทุน ทั้งนี้ บริษทัจัดการจะปิดประกาศเพื่อแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบลว่งหน้า 1 วัน ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจำเป็นและสมควร บรษิัท
จัดการจะแจ้งการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยพลัน  
 
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบจุำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน โดยมูลค่าของการส่ังขายคืนหนว่ยลงทุนแต่ละครั้งจะต้องไม่เกิน 
10,000,000 บาท หรือมูลค่าอื่นใดที่จะเปล่ียนแปลงในอนาคต ซึง่บริษัทจัดการจะแจง้ให้ผู้ถือหนว่ยลงทุนทราบ โดย
ประกาศผ่านทาง website ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใหค้รบถ้วน ถูกต้อง 
และชัดเจน 
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(4) ในกรณีที่ผู้ถือหนว่ยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ะขายคนื หรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจาก
การขายคืนหนว่ยลงทุน มากกวา่จำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนว่ย
ลงทุน (ถ้ามี) ของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยูใ่นรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้
ถือหน่วยลงทุนประสงค์ทีจ่ะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
นั้น 
 
อนึง่ ในกรณีที่คำสั่งขายคืนใดๆที่จะมีผลทำใหจ้ำนวนหน่วยลงทนุในบัญชีกองทุนเปิดของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นๆ
ลดลงเหลือน้อยกว่า100 หน่วย บริษัทจัดการสงวนสิทธิทีจ่ะรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ทั้งหมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการที่
บันทึก โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน  
 
(5) บริษัทจัดการจะแจ้งต่อนายทะเบียนหนว่ยลงทุนใหท้ำการตรวจสอบรายการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนกับทะเบยีนผู้ถือ
หน่วยลงทุน หากถูกต้องนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเป็นผู้ยกเลิกหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมออกหนังสือรับรองสิทธใิน
หน่วยลงทุนส่งให้ผู้ถือหนว่ยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนน้ัน ๆ  
 
ทั้งนี้ สิทธิการขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ถือหนว่ยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบยีนหนว่ยลงทุนได้ทำการบันทึก
รายการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนแล้ว  
 
(6) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่
วันคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนต่างประเทศทีม่ีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึง่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุ
เกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไวแ้ล้วในโครงการ ตามวธิีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนระบไุว้ในแบบคำขอเปิด
บัญชีกองทุนเปิด  
 
 
(7) ผู้ถือหน่วยลงทุนส่ังขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) และบรษิัทจัดการยังไม่สามารถรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษทัจัดการตามข้อ "การไมข่ายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนว่ยลงทุน" ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทำการใดที่บริษทัจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได้ยื่น
คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี ้การยกเลิกคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัท
จัดการก่อน  
 
(8) การลดจำนวนหนว่ยลงทุนทีร่ับซื้อคืนจะกระทำในวันทำการถัดจากวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนจำนวนน้ัน  
 
(9) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไดร้้องขอให้บริษทัจัดการออกใบหน่วยลงทุนแทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 
ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้นๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องตดิต่อบริษัทจัดการโดยตรงเพื่อส่งมอบคืนใบหนว่ยลงทุน
เป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการก่อนการส่ังขายคืนหนว่ยลงทุน เพื่อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินการ
โอนหน่วยลงทุนจำนวนนั้นๆ เขา้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุนเสียก่อน  
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7.4.4 การรับซื้อคืนหนว่ยลงทุนโดยวธิีการอื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แกผู่้ถือหนว่ยลงทุนในอนาคต 
บริษัทจัดการอาจเพิม่เติมวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยวิธีอื่นๆ รวมถงึช่องทางบริการรับชำระเงินด้วยวธิีการอื่นใดที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แกผู่้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น วิธีการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนผ่านทางเคาเตอรธ์นาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) บริการธนาคาร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet Banking) เคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือวิธีการอื่นใดอัน
จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าการเพิม่เตมิวธิีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บรษิัทจัดการจะแจ้งถงึวธิีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนนั้นๆ ให้
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิด
ประกาศ ณ สำนักงานของบรษิทัจัดการ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน และประกาศ
ผ่านทาง website ของบริษัทจัดการ (ทั้งนี้ วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการอนุมัติจาก
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว) 
 
กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมตัิ 

บริษัทจัดการจะพจิารณาดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนถืออยู่ โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหนว่ยลงทุนแล้ว ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 
1. บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อเกดิเหตุตามเงื่อนไขดังนีค้ือ  

ครั้งที่ 1 เมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากบั 10.40 บาท และบรษิัทจัดการสามารถขายทรพัย์สินของ
กองทุน เป็นเงินสดหรือเทียบเทา่เงินสดได้เพียงพอทีจ่ะชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมัติในส่วนของ
ผลตอบแทนจาก การลงทุนในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.00 ของมูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท) (หรือเท่ากับ 0.40 บาท/
หน่วย) บรษิัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยอตัโนมัตภิายใน 5 วันทำการนับจากวันที่เกิดเหตุการณ์
ดังกล่าว และจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมัติภายใน 5 วันทำการนับตั้งแตว่ันถดัจากวันทำการรบัซื้อ
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ตามวิธทีี่ผู้ถือหนว่ยลงทุนระบไุว้ในแบบคำขอเปิดบญัชีกองทุนเปิด  
 
ทั้งนี้ บริษทัจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิเมื่อกองทุนมมีูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.40 
บาท เพียงครั้งเดียวนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน 
 
ครั้งที่ 2 บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เมื่อเกิด
เหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน คือ  
 
    1. เมื่อกองทุนมมีูลค่าหนว่ยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.83 บาท และ  
 
    2. มูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ต้องไมต่่ำกว่า 10.80 บาท และ  
 
    3. บริษทัจัดการสามารถรวบรวมเงินสดหรือตราสารสภาพคลอ่งได้เพียงพอ เพื่อรับซื้อคืนหนว่ยลงทุนอัตโนมตัิ
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ให้กับผูถ้ือหนว่ยลงทุนตามที่ระบุในโครงการ และบริษทัจัดการจะดำเนินการ ดังนี้  
 
 
(ก) จำหน่ายหลักทรัพยห์รือทรพัย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพือ่คืนเงินตามจำนวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใชจ้่ายและ
สำรองค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แกผู่้ถือหนว่ยลงทุน ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถืออยู่ โดย
วิธีการรับซื้อคืนหนว่ยลงทุนโดยอัตโนมตัิ  

อัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับจากการเลิกกองทุนเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน เมื่อ
คำนวณเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทนุอาจมมีูลค่าต่ำกว่ามูลค่า 10.80 บาทได้เน่ืองจากการกันเงินสำรองสำหรับค่าใชจ้่าย
ของกองทุน (ถ้ามี) และ/หรือหากเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติหรือสภาวะเศรษฐกิจมีความผันผวนอย่างมีนัยสำคญั หรือราคา
หลักทรัพยห์รือทรัพย์สินที่กองทนุลงทุนมีการปรับตวัขึ้นลงในระหว่างที่กองทุนดำเนินการจำหนา่ยหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินดังกล่าว 
 
(ข) หลังจากกองทุนจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน เพื่อรวบรวมเป็นเงินสดได้เพียงพอที่จะรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมตัิให้กับผู้ถือหน่วยทุกราย บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตใิหแ้ก่ผู้ถือหนว่ยลงทุน
ตามเงื่อนไขที่ระบใุนโครงการภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่เข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุน  
 
(2) บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหนว่ยลงทุนโดยอัตโนมตัิให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหนว่ยลงทุน 
ณ วันทำการถัดจากวันที่เกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุนตามข้อ 7.4. “กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมตัิ” 
ครบทุกข้อ โดยจะดําเนินการนำเงินที่ได้รับจากการรับซื้อคืนหนว่ยลงทุนโดยอัตโนมตัิ ไปซื้อหนว่ยลงทุนของกองทุน
เปิดวรรณเดล่ี ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมัติ เว้นแตใ่นกรณี
ดังต่อไปนี ้ 
 
(2.1) กรณีที่บริษัทจัดการขอผ่อนผันระยะเวลาการคำนวณมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วย
ลงทุน และ/หรือ ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
ทั้งนี้ บริษทัจัดการจะดําเนินการนำเงินที่ได้รับจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมัติ ไปซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดวรรณเดล่ี ภายใน 5 วันทำการนับตัง้แต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าและราคาดังกล่าวตามที่ได้รบัการผ่อน
ผัน  
 
(2.2) กรณีที่บริษัทจัดการเล่ือนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามหวัข้อ “การจัดการเล่ือนกำหนดการชำระ  
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน”  
 
(2.3) กรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามหวัข้อ “การไมข่ายหรือไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม
คำสัง่ซื้อหรือคำส่ังขายคืนหนว่ยลงทุน”  
 
ทั้งนี้ หลังจากที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนเป็ดวรรณเดล่ีแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
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ดําเนินการขายคืน หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอ่ืนได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบไุว้ในหนังสือชีช้วนของ  
กองทุนเป็ดวรรณเดล่ี  
 
(3) การลดจำนวนหนว่ยลงทุนทีร่ับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมัตจิะกระทำในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืน  
หน่วยลงทุนโดยอตัโนมัตินั้น  
 
(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธใินหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M ให้กบั
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ หากบริษทั
จัดการไม่ได้รับการทักทวงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับจากวันที่ทํารายการที่ระบุไวใ้นใบยืนยัน 
ทางบริษทัจัดการจะถือว่าการทาํรายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว และนายทะเบียนหนว่ยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธใิน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดวรรณเดล่ี ส่งให้ผู้ถือหนว่ยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแตว่ันถัดจากวันคำนวณราคา
ขายหนว่ยลงทุนของกองทุนเปิดวรรณเดล่ี  

 
7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :  (กรณีไม่เกิดเงื่อนไขการเลิกกองทุนภายใน 8 เดือน แรกนับจากวันจดทะเบยีนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม)  
 
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :  

(1) เน่ืองจากกองทุนอาจมีการลงทุนในต่างประเทศ ซึง่วันหยุดทําการของต่างประเทศที่กองทนุไปลงทุน อาจจะไมต่รง
กับวันหยุด ทําการของประเทศไทย จงึอาจส่งผลกระทบต่อการส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาในการ
ชําระเงินค่ารับซื้อคืนหนว่ยลงทนุให้กับผูถ้ือหน่วยลงทุน  

(2) รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมัติเมื่อเกิดเหตตุามเงื่อนไขการเลิกกองทุน คือ  
 
    1. เมื่อกองทุนมมีูลค่าหนว่ยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.83 บาท และ  
 
    2. มูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ต้องไมต่่ำกว่า 10.80 บาท และ  
 
    3. บรษิทัจัดการสามารถรวบรวมเงินสดหรือตราสารสภาพคลอ่งได้เพียงพอ เพื่อรับซื้อคืนหนว่ยลงทุนอัตโนมตัิ
ให้กับผูถ้ือหนว่ยลงทุนตามที่ระบุในโครงการ  
 
บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบใุนโครงการ
ภายใน 5 วันทำการนบัจากวันทีเ่ข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุน โดยจะดําเนินการนำเงินที่ได้รับจากการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนโดยอัตโนมตัิ ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดวรรณเดล่ี ภายใน 5 วันทำการนับตัง้แตว่ันถัดจากวันทำการรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ  

 
7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผูถ้ือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งลว่งหน้า  
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7.8. รายละเอียดการขายคืนหนว่ยลงทุนเพิม่เติม :  

 
7.9. รายละเอียดเพิม่เตมิ :  

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจ่ะเปล่ียนแปลงกำหนดการในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือปรบัปรุง เพิ่มเติม วิธีการ
ขายคืนและการรับเงินค่าขายคืนและการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหนว่ย
ลงทุนแล้ว ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหนว่ยลงทุน โดยจะทำการติดประกาศที่สำนักงานของบริษทัจัดการ และ
สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ  
 
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะปฎิเสธการส่ังขายคืนหนว่ยลงทุนที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการบรหิาร
จัดการกองทุน โดยบริษทัจัดการจะพิจารณาจากมูลค่าการส่ังขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ระยะเวลา และ/หรือ 
ความถีข่องการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลัก ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้วเป็นสำคัญ  
 
(3) บริษัทจัดการอาจหยุดรับคำส่ังขายคืนหนว่ยลงทุนเป็นการชัว่คราวได้ เมื่อบริษัทจัดการพจิารณาแล้วเห็นว่าในบาง
สถานการณ์หากมีการรับคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนตามปกต ิอาจส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อการบริหารจัดการ
กองทุน และ/หรือ ผูถ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือ ต่อกองทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศเกี่ยวกับการหยุดรับคำสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว และกำหนดการเปิดรับคำสั่งขายคนืหน่วยลงทุนได้ตามปกติ ให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าโดยการติดประกาศดงักล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 
และ/หรือผ่านเว็ปไซตข์องบรษิัทจัดการ  
 
8. การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน :  
 
8.1. ช่องทางการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

- Internet 
- บริษัทจัดการ 
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
 
8.2. รายละเอียดการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเพิ่มเตมิ :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนภายใต้การบรหิารจัดการของบริษทัจดัการ ตามทีบ่ริษัท
จัดการกำหนดให้สามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนในช่วงระหว่างการเสนอขายครั้งแรก หรือกรณีที่ไม่
เกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน ภายใน 8 เดือน นับจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม บรษิัทจัดการ
จะเปิดสับเปล่ียนหน่วยลงทุนอีกครั้งในวันทำการแรกถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลา 8 เดือน นับตั้งแต่วันจดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 
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กรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้กองทุน ผู้ถือหนว่ยลงทุนสามารถสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนที่บรษิัทจัดการหรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคนืหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการขายหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาในการขายหนว่ยลงทุน 
สำหรับการส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทจัดการได้รับหลังระยะเวลาขายหน่วยลงทุนของวัน
ทำการขายใดบริษทัจัดการจะทำรายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคำสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนในวันทำการขายถัดไป 
โดยบริษทัจัดการจะถือว่าวันที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนและได้ทำรายการแล้ว เป็นวันที่คำสั่ง
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้ากองทนุมีผลสมบูรณ์  
 
 
บริษัทจัดการอาจเพิม่เติมหรือเปล่ียนแปลงช่องทางการให้บริการหรือวิธีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการอำนวย
ความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการการลงทุนแกผู่้ถือหน่วยลงทุนโดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บรษิัทจัดการ
จะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มใหบ้ริการ โดยติดประกาศดังกล่าวที่สำนักงาน
ของบริษทัจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซตข์องบริษทัจัดการ 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที่บริษัท
พิจารณาเห็นว่าการหยุดรับคำสั่งสับเปล่ียนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหนว่ยลงทนุทราบโดยติดประกาศที่สำนักงานของบริษทัจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน และ/หรือผ่านเวป็ไซต์ของบริษัทจัดการ  
 
8.2.1. วิธีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  
 
(1) บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้โดยการกรอกรายละเอียดในคำขอสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระบุ
จำนวนเงินหรือจำนวนหนว่ยลงทุนที่ต้องการสับเปล่ียน บรษิัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
จะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน  
 
(2) ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
บริษัทจัดการอาจรับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลงนามในคำขอใช้
บริการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการระบุไวใ้นคำขอใชบ้ริการ
ดังกล่าว  
 
อย่างไรก็ตาม หากมีข้อขัดข้องของระบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์จนเป็นเหตุให้บริษทัจัดการไม่สามารถรับคำสั่งสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้ถือว่ายังไมม่ีการทำรายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์นั้น  
 
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ยอมรับและผูกพัน
ตามเงื่อนไขและวธิีการที่กำหนดไว้ในคำขอใช้บริการ และหรือทีจ่ะแก้ไขเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงต่อไปในภายหน้าซ่ึง
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รวมถึงการยอมรับความเส่ียงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเน่ืองมาจากความขัดข้องของระบบ  
 
 
8.2.2. วันและเวลาในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  
กรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้กองทุน ผู้ถือหนว่ยลงทุนสามารถสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนที่บรษิัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนืหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการขาย ตามระยะเวลาในการขายหนว่ยลงทุน สำหรับการส่ัง
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทจัดการได้รบัหลังระยะเวลาขายหน่วยลงทุนของวันทำการขายใด 
บริษัทจัดการจะทำรายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคำสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนในวันทำการขายถัดไป โดยบรษิัท
จัดการจะถือว่าวันทีบ่ริษัทจัดการได้รับคำสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนและได้ทำรายการแล้ว เป็นวนัที่คำสั่งสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนเข้ากองทุนมีผลสมบูรณ์  
 
8.2.3. ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปล่ียนการถอืหน่วยลงทุน  
บริษัทจัดการจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้เป็นเกณฑใ์นการกำหนดราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนกรณี
สับเปล่ียนหน่วยลงทุน  
 
8.2.3.1. การกำหนดราคารับซื้อคืนกรณีเป็นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคารับซื้อคืนหนว่ยลงทุน ณ ส้ินวันทำการซื้อขายที่
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับคำสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนืหน่วยลงทุน ได้ทำรายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมและ
ค่าใชจ้่ายในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
 
8.2.3.2. การกำหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหนว่ยลงทนุ ณ ส้ินวันทำการซื้อ
ขายที่บรษิัทจัดการกำหนดขึ้นเป็นการทั่วไปทีป่ระกาศในเวป็ไซต์ของบรษิัทจัดการ ทั้งนี้ วันทำการซ้ือขายดังกล่าว
จะต้องไม่เกินวันทำการที่กองทนุได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง โดยบริษัทจัดการจะแจง้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดย
ปิดประกาศที่สำนักงานของบริษทัจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือผ่านเว็ปไซตข์อง
บริษัทจัดการ  
 
8.2.4. สิทธใินหน่วยลงทุน  
สิทธิในหน่วยลงทุนของผูถ้ือหนว่ยลงทุนกองทุนปลายทางจะเกิดขึ้นเมื่อกองทุนปลายทางได้รับชำระค่าซื้อหนว่ยลงทุน
จากกองทุนต้นทางแล้วเท่านั้น  
 
9. การชำระค่ารับซื้อคืน สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพยส์ินอื่นแทนเงิน :  

กรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหนว่ยลงทุนเป็นเงิน และจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอ่ืนแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรพัยห์รือทรัพย์สินอ่ืนแทน
เงิน และบริษัทจัดการได้รับมตพิิเศษให้ชำระค่าขายคืนหนว่ยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรพัย์สนิอ่ืนแทนเงินได้ 
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10. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดการจะเล่ือนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดไว้แล้วได้ ซ่ึงต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้  
 
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแลว้ มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังตอ่ไปนี้ โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชนแ์ล้ว  
 
(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพยห์รือทรัพย์สินของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรือ  
 
(ข) มีเหตทุี่ทำให้กองทุนรวมไมไ่ด้รับชำระเงินจากหลักทรพัย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไวต้ามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคมุของบริษัทจัดการ  
 
(2) มีคำสั่งขายคืนหนว่ยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิัทจัดการยังไม่ได้ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษทัจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทนุดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดแูลผลประโยชนย์ังไม่ได้
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง
นั้นต่างจากราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแตห่นึ่งสตางคข์ึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  
 
(3) มีคำสั่งขายคืนหนว่ยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษทัจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทนุไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชนย์ังไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซ้ือคืนหนว่ยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง  
 
การเล่ือนกำหนดการชำระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหนว่ยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการจะ
ดำเนินการดังต่อไปนี ้ 
 
(ก) เล่ือนกำหนดชำระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหนว่ยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น 
เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
(ข) แจ้งผูถ้ือหน่วยลงทุนทีม่ีคำสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ล้วให้ทราบถึงการเล่ือนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน  
 
(ค) แจ้งการเล่ือนกำหนดชำระคา่ขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตผุลของการเล่ือน และหลักฐานการได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชนต์าม (1) หรือการรับรองขอ้มูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตาม (2) ต่อสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งนี้ บริษทัจัดการกองทุนจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้  
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(ง) ในระหว่างการเล่ือนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผูถ้ือหน่วยลงทุนส่ังขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว 
บริษัทจัดการกองทุนจะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหนว่ยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่ง
ขายคืนก่อนหลัง  

 
11. การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไมส่ับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :  

1. บริษัทจัดการจะไมข่าย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำส่ังสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคนื หรือคำส่ังสับเปล่ียนหนว่ยลงทุนได้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่า
กรณีดังต่อไปนี ้ 
(1)  ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายไดต้ามปกต ิ
 
(2)  เมื่อบริษัทจัดการพจิารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชนแ์ล้ว ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 1 วนัทำการ  เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สำนักงาน 
     (2.1)  มีเหตจุำเป็นทำให้ไมส่ามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล 
     (2.2)  ไม่สามารถคำนวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปดิได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 
     (2.3)  มีเหตจุำเป็นอ่ืนใดเพือ่คุ้มครองประโยชนข์องผูถ้ือหนว่ยลงทุน 
 
(3)  กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมนีัยสำคัญ 
     (3.1)  ตลาดซื้อขายหลักทรพัย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซ้ือขายได้ตามปกติ  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่
กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพยท์ี่ซื้อขายในตลาดซ้ือขายหลักทรพัย์ 
แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุนรวม 
     (3.2)  มีเหตุการณ์ทีท่ำให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี  
และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกติ หรือ 
     (3.3)  มีเหตทุี่ทำให้กองทุนไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพยห์รือทรัพย์สิน 
ที่ลงทุนไวต้ามกำหนดเวลาปกต ิซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัจัดการกองทุน  
และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 
 
(4)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไวแ้ล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซือ้หน่วยลงทุน แก่ผู้
ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี ้
     (4.1)  บริษทัจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทนุรายนั้น ๆ มีส่วนเก่ียวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังนี ้
            (ก) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย 
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 เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
            (ข)  การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 
            (ค)  การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเก่ียวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตาม
กฎหมาย 
      (4.2)  บรษิัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกีย่วกับลูกค้าได้ใน
สาระสำคัญ 
 
(5) อยู่ในระหว่างดำเนินการเปล่ียนใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการ
ของตนอันเนื่องมาจากการทีบ่รษิัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยว์่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพยแ์ละการค้าหลักทรัพย์และการจัด
จำหน่ายหลักทรพัย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซ่ึงให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วัน
ทำการ 

(6) อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมตามข้อผูกพัน ขอ้ 22.1.1 (5) 
 
บริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรอืหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ให้
บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี ้
(1)  แจ้งผู้ถือหนว่ยลงทุนที่มีคำส่ังซื้อหรือคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วใหท้ราบถงึ 
การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหนว่ยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำส่ังซื้อหรือคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวธิีการใด ๆ โดย
พลันด้วย 
(2)  รายงานการไมข่ายหรือไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือ 
คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนรวมเปิดนั้นให้สำนักงาน
ทราบโดยพลัน 
(3)  ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือ 
หยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคนืหน่วยลงทุนตามข้อ 1(1) (2) (3) หรือ (5) เกิน 1 วันทำการ  
ให้บรษิัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการดังนี้ ก่อนการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนว่ยลงทนุ 
     (ก)  รายงานการเปิดรบัคำสัง่ซื้อหรือคำส่ังขายคืนหนว่ยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ 
วันทำการสุดท้ายก่อนวันรายงานน้ันให้สำนักงานทราบภายในวนัทำการก่อนวันเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนว่ย
ลงทุน 
     (ข)  แจง้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ล้ว 
ให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้
ทราบถึงการเปิดรับคำสั่งซื้อหรอืคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวธิีการใด ๆ โดยพลัน 
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่ง
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สับเปล่ียนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน บรษิัทจัดการ
อาจหยุดคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้ 

 
2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคำ
ส่ังซื้อหรือคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนในชว่งระยะเวลาที่บริษทัจดัการพบว่าราคาขายหนว่ยลงทนุไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชนย์ังไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหนว่ย
ลงทุนที่ไมถู่กต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึง่สตางคข์ึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 
ของราคาขายหนว่ยลงทุนที่ถูกตอ้ง ทั้งนี้ บริษทัจัดการจะประกาศหยุดการขายหนว่ยลงทุน หยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่ง
สับเปล่ียนหน่วยลงทุน ณ ที่ทำการทุกแหง่ของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแหง่ของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนที่ใชใ้นการซื้อขายหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และแจ้งใหผู้้ที่ได้มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนทราบ
โดยพลัน  

 
12. การหยุดขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บรษิัท
จัดการหยุดรับคำสัง่ซื้อ คำส่ังขายคืน หรือคำสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราว ตาม
ระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำการตดิต่อกันเว้นแตจ่ะได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรบัคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไปได้  

 
13. เงือนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

13.1 ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทนุ 
 
กองทุนมขี้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหนว่ยลงทุนของกองทุนได้ต้องไม่เกิน
หนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี ้
(1)  กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลดังนี้ 
(ก)  กองทุนดังนี ้
1.  กองทุนบำเหนจ็บำนาญข้าราชการ 
2.  กองทุนประกันสังคม 
3.  กองทุนการออมแห่งชาต ิ
4.  กองทุนบำเหนจ็บำนาญแหง่ชาติ 
5.  กองทุนสำรองเล้ียงชีพ 
6.  กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 
7.  กองทุนอ่ืนใดที่สำนักงานพจิารณาว่ามีลักษณะทำนองเดียวกบักองทุนตาม 1. ถึง 6. 
8.  กองทุนตา่งประเทศที่มีลักษณะตาม 1. ถึง 7. 
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(ข)  นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตามวรรคหนึ่ง (1) (ก) ซึ่งไม่อยูภ่ายใต้บังคับต้องเสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
(ค)  บุคคลซ่ึงลงทุนในหนว่ยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศโดยเป็นการลงทุนในต่างประเทศ
ของผู้ลงทุนทีม่ิไดม้ีสัญชาติไทยหรือผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชือ่ (omnibus account) 
(ง)  บุคคลอ่ืนที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานเมื่อมีเหตจุำเป็นและสมควร 
(2)  กรณีที่เป็นการถือหน่วยลงทุนที่มีระยะเวลาติดต่อกันไม่เกนิหนึ่งปี  เว้นแต่ ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานเนื่องจากมี
เหตุจำเป็นและสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวเป็นสำคัญของ
กองทุนรวมที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้ 
(2.1)  การถือหนว่ยลงทุนของบคุคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมไิด้เป็นไป
โดยมุง่แสวงหาประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจากประโยชนท์ั่วไปที่พงึได้รับจากการลงทุน เช่น เงินปนัผล หรือสิทธิออก
เสียง เป็นต้น  
(2.2)  มีกระบวนการที่ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมีผู้ถือหน่วยลงทุนทีถ่ือเกินกว่า
ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ซึ่งอาจกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได ้

13.2 การถือหน่วยลงทุนเกินหนึง่ในสาม  

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหนว่ยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหนว่ยลงทุนทีจ่ำหน่ายได้
แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการกองทนุรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบคุคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่า
หนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวมนั้น และดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือ
หนว่ยลงทุนของบคุคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นให้มจีำนวนไมเ่กินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ำหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมนั้นภายในสองเดือนนับแต่วันที่ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดำเนินการเลิกกองทุนรวมนั้น
ทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นแห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกบัขอ้จำกัดการถือหนว่ย
ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบริษัทจัดการหรือประกาศอื่นใดที่เก่ียวข้อง ซึ่งได้มีการกำหนด แก้ไข หรือเพิ่มเตมิ
ในอนาคต  
 
บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหนว่ยลงทุนใหแ้ก่บุคคลที่ซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่กำหนดในหลักเกณฑ์ที่ออกโดย
อาศัยอำนาจแหง่พระราชบัญญตัิหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ. 2535 หรือการไม่นบัคะแนนเสียงในการลงมติ
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเกินอัตราดังกล่าว เป็นต้น  
 
13.3 เว้นแต่ในกรณีที่นายทะเบยีนหน่วยลงทุนเห็นสมควรเป็นอย่างอื่น ผู้ถือหนว่ยลงทุนไมม่ีสิทธิ์ที่จะโอนเปล่ียนมือ
หน่วยลงทุนได้ ยกเว้นกรณีดังตอ่ไปนี้  
 
(1) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทนุ  
 
(2) กรณีที่เป็นการโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาล หรือโดยผลของกฎหมาย  
 
อน่ึง บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะปฎิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที่การถือหน่วย
ลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกันใดเกินข้อจำกัดการถอืหน่วยลงทุน  
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ในกรณีการโอนหน่วยลงทุนผู้ถอืหน่วยลงทุนต้องติดต่อบริษัทจดัการโดยตรงพร้อมทัง้กรอกรายละเอียดในใบสำคญัการ
โอนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน พร้อมทั้งแนบเอกสารการโอนตามที่บรษิัทจัดการกำหนด  

 
14. การจ่ายเงินปันผล :  
 
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย  
 
 
14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปนัผล :  

บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะไมจ่า่ยเงินปันผล แตจ่ะนำผลกำไรไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดรายได้เพิม่ขึ้น  
 
14.3. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ไม่มี  
 

15. ค่าธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้สั่งซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :  
 
รายการค่าธรรมเนยีม (ตาม 15.2)  

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :  

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวมทั้งหมด ในอตัราไม่เกินร้อยละ 6.42 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธขิอง
กองทุนรวม  

รายละเอียดเพิ่มเตมิ :  

   
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :  
 
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :  

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.675 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  

รายละเอียดเพิ่มเตมิ :  
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อัตราไม่เกินร้อยละ 2.675 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจาก
กองทุนที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิณ วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือ อัตรา
ไม่เกินร้อยละ 2.675 ต่อปี ของมูลค่าที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม  
 
ในระยะเวลา 8 เดือน แรกนับจากวันที่จดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการ
จัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.675 ต่อปี ของมูลค่าที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยทางบัญชีจะรบัรู้ทั้ง
จำนวน และเรียกเก็บจากกองทนุ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วนั นับจากวันทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ  
 
ภายหลังระยะเวลา 8 เดือน แรก บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.675 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทัง้หมดหักด้วยมลูค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ  

 
15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม  

รายละเอียดเพิ่มเตมิ :  

 
15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม  

รายละเอียดเพิ่มเตมิ :  

   
15.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :  

ไม่มี  
 
รายละเอียดเพิ่มเตมิ :  

 15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย :  

ไม่มี  
รายละเอียดเพิ่มเตมิ :  
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15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.568ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุรวม  
 
รายละเอียดเพิ่มเตมิ :  

(1) ค่าใชจ้่ายต่างๆในการจัดตัง้กองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขออนุมัตจิัดตั้งและ
จัดการกองทุน ค่าใชจ้่ายในการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม หรือค่าธรรมเนียมการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน 
เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง  
 
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ รวมทั้ง ค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกับการลงทุนใน
หลักทรัพยห์รือทรัพย์สินในต่างประเทศ นอกเหนือจาก "ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายป"ี ตามทีจ่่ายจริง  
 
(3) ค่าอากรแสตมปแ์ละค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพยห์รือตราสาร ตามทีจ่่ายจริง  
 
(4) ค่าตอบแทนผู้ชำระบัญชี และผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชำระบัญชีกองทุนรวมจนถงึการจดทะเบียนเลิก
กองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง  
 
(5) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทุกประเภทที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวขอ้งกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรพัย์สิน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น การจัดหาให้ได้มา การรับมอบ การส่งมอบ การดูแล การเกบ็รักษา การป้องกัน
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันความเส่ียงในด้านอัตราแลกเปล่ียน หรือความเส่ียงอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการลงทนุในหลักทรัพย์ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เช่น คา่สัญญาฟิวเจอร์ สัญญาฟอร์เวิรด์ หรือสัญญาสวอป และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม
อื่นๆ ตามทีจ่่ายจริง รวมถงึค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื่นใดเพือ่ให้กองทุนสามารถลงทุนในหลกัทรัพย์ดังกล่าวได้ เป็น
ต้น  
 
(6) ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์กองทุนรวม ตลอดจนการสัมมนาแนะนำกองทุนรวม ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุนรวม  
 
(7) ค่าจัดทำหนังสือชีช้วน ค่าพมิพ์ และค่าแปลหนังสือชี้ชวน  
 
(8) ค่าจัดทำหนังสือรับรองสิทธใินหน่วยลงทุน  
 
(9) ค่าจัดเตรียมและจัดพิมพ์หนงัสือบอกกล่าวหรือประกาศตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด  
 
(10) ค่าจัดเตรยีมและจัดส่งรายงานต่างๆสำหรับผู้ถือหนว่ยลงทนุ  
 
(11) ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการการใชข้้อมูลดัชนีทีผู่้ให้บริการดัชนีหลักทรัพย์หรือกลุ่มดชันีหลักทรัพย์เรียกเก็บเป็น
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รายปี หรือรายงวด (ถ้ามี)  
 
(12) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเก่ียวเน่ืองกับกองทุน เช่น ค่าประกาศในหนังสือพมิพ์ ค่าพิมพแ์บบพิมพ์ คา่ไปรษณียา
กรสำหรับหนังสือโต้ตอบกบัผู้ถอืหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดัประชุมผูถ้ือหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการสอบบัญชี 
ค่าใชจ้่ายที่เกิดจากการผิดนัดชำระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ค่าใชจ้่ายที่เกิดจากการรับจำนองอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
เป็นหลักประกันการลงทุน ฯลฯ อีกทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย  

 
15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหนว่ยลงทุน :  
 
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ม ี 

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินรอ้ยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน  

 
รายละเอียดเพิ่มเตมิ :  

ไม่เกินร้อยละ 2.14ของมูลค่าหนว่ยลงทุน  

 
15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี  

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหนว่ยลงทุน  

 
รายละเอียดเพิ่มเตมิ :  

ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน  

 
15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี  

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน  

 
รายละเอียดเพิ่มเตมิ :  
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15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี  

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน  

 
รายละเอียดเพิ่มเตมิ :  

   
15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี  

ตามที่นายทะเบยีนเรียกเก็บ  
 

รายละเอียดเพิ่มเตมิ :  

ตามดุลพินิจของนายทะเบียนหน่วยลงทุน  

 
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนว่ยลงทุน : มี  

 
รายละเอียดเพิ่มเตมิ :  

ไม่เกินรายการละ 50 บาท (สำหรับการออกใบหนว่ยลงทุน)  

 
15.3.6. ค่าปรบักรณีขายคืนหนว่ยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี  
 
รายละเอียดเพิ่มเตมิ :  

 
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : ม ี 

ตามทีจ่่ายจริง  
 

รายละเอียดเพิ่มเตมิ :  

(1) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ เงนิปันผล (ถ้ามี) เข้าบัญชีของผู้ถอืหน่วยลงทุนตาม
อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด โดยตัดจ่ายจากจำนวนเงินทีจ่ะโอนเข้าบัญชีนั้นๆ  
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(2) ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ซื้อหน่วยลงทุนตามอัตราทีธ่นาคารพาณิชย์กำหนด (ถ้ามี) โดยตัด
จ่ายจากบัญชีเงินฝากของผู้ซื้อหน่วยลงทุน  
 
ค่าธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทุน และค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษทัจัดการอาจเก็บจากผู้ส่ังซื้อหน่วย
ลงทุนแต่ละกลุ่ม และ/หรือแต่ละรายในอัตราทีไ่ม่เท่ากัน ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนสามารถต่อรองอตัราค่าธรรมเนียมดังกล่าว
ได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบรายละเอียดต่อไป โดยติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบรษิัทจัดการและผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือผ่านเว็ปไซต์ของบริษทัจดัการ  
 
บริษัทจัดการอาจพจิารณาลดหย่อน หรือยกเว้นการเรียกเกบ็คา่ธรรมเนียมการขาย การรับซื้อคืนหรือการสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนในกรณีที่บรษิัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม โดยพจิารณาจากมูลค่าการทำรายการ ประเภทการทำรายการ 
ระยะเวลาการถือครองหนว่ยลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหลักเกณฑ์ วธิีการใหท้ราบล่างหน้า โดยปิด
ประกาศ ณ ที่ทำการบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือผา่นเว็ปไซต์ของบริษัท
จัดการ  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปล่ียนแปลง หรือปรบัปรุง หลักเกณฑ์ วธิีการ ขั้นตอนและเงื่อนไขในการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขาย การรบัซื้อคืน และการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน เพื่อประโยชนข์องผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษทัจัดการจะแจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั  
 
15.4. วธิีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :  

(1) การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
จะคำนวณทุกวันทำการ โดยใชมู้ลค่าทรัพย์สินทัง้หมดหักด้วยมลูค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในแต่ละวันเป็นฐานในการคํานวณ และ
เรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน  
 
(2) ค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวเน่ืองกับกองทุนรวมตามข้อ 15.2.6. (1) ถงึ (12) จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามทีจ่่ายจริง โดย
บริษัทจัดการด้วยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ มีสิทธทิีจ่ะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆดังกล่าวใน
งวดเดียว หรือเฉล่ียตัดจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั้งนี้ การตัดจ่ายค่าใช้จา่ยดังกล่าวจะเป็นไปตาม
หลักการบัญชีและวธิีปฏิบัตทิางการบัญชทีี่รับรองทัว่ไป หรือมาตรฐานการบัญชทีี่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  
 
(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายที่กำหนดในหวัข้อ “คา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บ
จากผู้ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” โดยอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายจากผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นเงินสด โดยไมห่ัก
จากมูลค่าของการทำรายการซื้อ ขาย สับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรอืกำหนดวิธีการอื่นใด เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไขภาษี หรือความสะดวกของผู้ถือหน่วยลงทุน  
(4) ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันแล้ว 
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15.5. การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :  

1. กรณีที่บริษทัจัดการได้ดำเนนิการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายตามที่ได้ระบุไวใ้นโครงการ บริษัทจัดการจะเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั่วถึงภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว  ด้วยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจไดว้่าผู้ลงทุนได้รบัทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บน
เว็บไซต์ของบริษทัจัดการ หรือ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษทัจัดการ และผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เป็นต้น 
 
ทั้งนี้ การลดค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายใหแ้ตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วาม
เห็นชอบการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการในเรื่องดังกล่าวเมื่อบรษิัทจดัการได้ดำเนินการตามวรรคหนึง่แล้ว 
 
2. กรณีที่บริษทัจัดการจะดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนยีมหรือค่าใชจ้่ายเพิม่ขึ้นตามที่ระบุไวใ้นโครงการ บริษทัจัดการ
จะคำนึงถึงความสมเหตุสมผลกบัสภาพปกติทางธุรกจิและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ และจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัว่ถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสมอันทำใหม้ั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว โดย
อย่างน้อยต้องจัดใหม้ีการเผยแพร่ข้อมูลไวบ้นเว็บไซต์ของบรษิัทจัดการ และ ณ สถานทีใ่นการซื้อขายหนว่ยลงทุนทุก
แห่งของบรษิัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน (ถ้ามี)  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้
 
(2.1) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ขึ้นไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย
เดิมตามที่ระบุไวใ้นโครงการ บรษิัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไมน่้อยกว่า 3 วันทำการ
ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 
 
(2.2) บริษัทจัดการอาจพิจารณาเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย โดยเพิ่มขึ้นจากอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายเดิมไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายเดิมภายในรอบระยะเวลา 1 ปี ตามที่ระบุไวใ้น
โครงการ 
 
โดยในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพิม่ขึ้นเกนิกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิม
ตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทำการดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 
1 ปีนับแต่วันที่บริษัทจัดการประสงค์จะขึ้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว บรษิัทจัดการจะดำเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี ้
 
(ก)  ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ขึ้นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกล่าว 
บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวใหผู้้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใชจ้่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว 
 
(ข)  ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกล่าว บริษทั
จัดการจะต้องได้รับมติพิเศษ 
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ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้กับกรณีที่บรษิทัจัดการได้รับมติพิเศษ 
 
3. บริษัทจัดการจะแจ้งการเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยตามข้อ 1 วรรคสอง หรือข้อ 2(2.2) ให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดงักล่าว 
  

 
15.6. หมายเหตุ :  

 
16. วธิีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลคา่ทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑแ์ละวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  
 
16.1. วธิีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหนว่ยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ  
 
16.2. เงื่อนไขพิเศษ :  

1. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวธิีการที่สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  
 
2. บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหนว่ยลงทุน และราคารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้  
 
(2.1) คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกส้ินวนัทำการ ภายใน 2 วันทำการถดัไป  
 
(2.2) คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหนว่ยลงทนุทุกส้ินวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทำ
การถัดไป ทั้งนี้ ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษทัจัดการจะใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนของสิ้นวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนน้ันเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน  
 
ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะใชข้้อมูลราคาปิดของหลักทรัพย์หรือทรพัย์สินในต่างประเทศ ณ วันที่คำนวณมูลค่าและราคาดังกล่าวที่ได้จาก
ระบบที่มีการเผยแพรข่้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ เช่น ระบบ Bloomberg หรือ Reuters เป็นต้น อนึ่ง บริษัทจัดการอาจ
เปล่ียนแปลงแหล่งทีม่า วันและเวลาของข้อมูลอ้างอิงทีใ่ชใ้นการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหนว่ยลงทุน และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนได้ ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขโครงการ  
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การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ
หลักทรัพยแ์ละทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศเป็นเงินบาท จะใช้ข้อมูลอัตราแลกเปล่ียนผ่านระบบ Bloomberg 
โดยบริษทัจัดการจะใช้ข้อมูลที่เวลาประมาณ 16.00 น. ของส้ินวนัทำการที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น หรือใช้อัตราแลกเปล่ียนอื่นใด และ/หรือแหล่งทีม่าอื่น
ใดของอัตราแลกเปล่ียน และ/หรอือัตราแลกเปล่ียนของวันทำการอ่ืนใด และ/หรือ ณ เวลาอื่นใด ตามทีบ่ริษัทจัดการ
พิจาณาเห็นสมควรภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน ์หรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด  
 
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวนั ดังต่อไปนี้  
 
(ก) วันทำการก่อนวันทำการซื้อขายหนว่ยลงทุนล่าสุด โดยประกาศภายใน 3 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด  
 
(ข) วันทำการซื้อขายหน่วยลงทนุล่าสุด โดยประกาศภายใน 3 วนัทำการถัดไป  
 
(ค) วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยประกาศภายใน 3 วันทำการถัดไป ทัง้นี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมกำหนด  
วันทำการซื้อขายหนว่ยลงทุนแต่ละครั้งห่างกันยาวกวา่ 1 เดือน  

(ง) วันที่ปรากฏเหตุการณ์ที่น่าเชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธหิรือมูลค่าหนว่ยลงทุนอย่างมีนัยสำคญั 
โดยประกาศภายใน 3 วันทำการถัดไป 
 
ทั้งนี้ ความในข้อ (ก) มิให้นำมาใช้บงัคับกับกองทุนรวมเปิดที่ซื้อขายหนว่ยลงทุนทุกวันทำการ และกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนประเภทสถาบัน  
 
(2.4) ประกาศราคาขายหนว่ยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดย
ประกาศภายใน 3 วันทำการถัดไป  
 
ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนในประเทศหรือกองทุนตา่งประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุนไม่ได้ประกาศ และหรือนำส่งข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนใหก้ับบริษัทจัดการ จนเป็นเหตุใหบ้ริษัทจัดการไม่สามารถคำนวณและประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามข้อ (2.1) ถึง (2.4) ได ้
บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
โดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ภายในวันทำการถัดจากวันทีบ่ริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในประเทศหรือ
กองทุนต่างประเทศที่กองทุนเขา้ไปลงทุนแล้ว และประกาศในวนัทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว 
 
บริษัทจัดการอาจไม่คำนวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหนว่ยลงทุน และราคารับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ หรือเหตุอื่นใดที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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(1) เมื่อบริษัทจัดการไมข่ายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนว่ยลงทุน โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักล่าว  
(2) เมื่อมีเหตุที่บรษิัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดงักล่าว  
 
การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (2.3) และข้อ (2.4) บรษิัทจดัการจะปฏิบัติดงัต่อไปนี้  
 
(1) ใช้ตวัเลขทศนยิมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 16.2 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
(2) ดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากข้อมูลในการ
ตัดสินใจลงทุนได้   
 
(3) จัดให้มขี้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการทุกแหง่ของบริษัทจัดการ และสถานที่ทุกแห่งที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแตใ่นกรณีของกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบนั บริษัทจัดการกองทุน
จะจัดใหม้ีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรอืไม่ก็ได้  
 
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธหิารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อส้ินวันทำการ  
ที่คำนวณนั้น  
 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหนว่ยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีป่ระกาศข้างต้น ต้อง
ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน จำนวนหน่วยลงทุน ราคาขายหนว่ยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  
 
3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหนว่ยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ
จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้  
 
(3.1) คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้วธิีการปัดเศษทศนิยม  
ตามหลักสากล  
 
(3.2) คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมทีศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนยิมตามหลักสากล 
สำหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการคำนวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตำแหนง่ที่ 5 ทิ้ง  
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(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนยิม 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่ง
ที่ 5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.2)  
 
(3.4) คำนวณจำนวนหน่วยลงทนุเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนยิมตามหลักสากล  
แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยมเพียง 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง  
 
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคำนวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บริษัทจัดการจะนำผลประโยชน์น้ันรวมเข้าเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนเปิด  
 
ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่ทำให้บรษิัทจัดการไม่สามารถคำนวณมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหนว่ย
ลงทุน และราคารับซื้อคืนหนว่ยลงทุนตามข้อ 11. บริษทัจัดการจะไมค่ำนวณและประกาศตามกำหนดนี้ก็ได้ โดยจะแจง้
ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทำการถัดจากวันที่ไม่สามารถคำนวณและประกาศได้  
 
บริษัทจัดการอาจไม่คำนวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหนว่ยลงทุน และราคารับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 11(3) และเมื่อปรากฏเหตุ
ข้างต้น บรษิัทจัดการจะประกาศการหยุดคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ณ ที่ทำการทุกแหง่ของบริษัทจัดการและสถานที่
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซือ้ขายหนว่ยลงทุน และบริษทัจัดการจะรายงานการหยุด
คำนวณมูลค่าดังกล่าวพร้อมทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศนั้น
ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน  
 
16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  
บริษัทจัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบริษทัจัดการ ทั้งนี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจ่ะประกาศโดยช่องทาง
อื่นแทนการประกาศผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจัดการ เช่น การประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวัน หรือช่องทางอื่นที่
เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษทัจัดการจะแจ้งให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน  
 
16.4. หลักเกณฑแ์ละวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหนว่ยลงทุนไม่ถูกต้อง :  
1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหนว่ยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแตห่นึ่งสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง บริษัทจัดการจะจัดทำ
และส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง และจัดให้มีสำเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการของบรษิัทจัดการเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้  
 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง  
 
(2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  



ONE-GLOBALTOP8M  79 

 
(3) สาเหตุที่ทำให้ราคาหนว่ยลงทุนไม่ถูกต้อง  
 
(4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไมถู่กต้อง ทั้งนี้ เว้นแตใ่นกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง เป็นต้น  
 
ในกรณีที่เหตขุองความผิดพลาดซ่ึงทำให้ราคาหนว่ยลงทุนไม่ถกูต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการคำนวณราคา
หน่วยลงทุนครัง้ต่อไป เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้
ถูกต้องนับแต่วันที่บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไมถู่กต้องด้วย  
 
2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหนว่ยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแตห่นึ่งสตางคข์ึน้ไป และคิดเป็นอัตรา
ตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษทัจัดการจะคำนวณราคาหนว่ยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที่พบราคา
หน่วยลงทุนไมถู่กต้องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดำเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่
ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคา
หน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  
 
(1) จัดทำรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ้นภายในวันทำการถัดจากวันทีพ่บว่า
ราคาหน่วยลงทุนนั้นไมถู่กต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดแูลผลประโยชนภ์ายในวันทำการถดัจากวันที่คำนวณราคา
หน่วยลงทุนเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันทีบ่ริษัท
จัดการส่งรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้  
 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้อง  
 
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  
 
(ค) สาเหตุที่ทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  
 
(ง) การดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  
 
ทั้งนี้ บริษทัจัดการจะจัดใหม้ีสำเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ทีท่ำการของบริษทัจัดการ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้ 
 
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไมถู่กต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  
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(3) ดำเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนรวม ที่มีการแก้ไขมูลคา่หรือราคาหน่วยลงทุน
และวัน เดือน ปีที่มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหนว่ยลงทุน ภายในสามวันทำการนับแตว่ันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม (1)  
 
(4) ชดเชยราคาใหแ้ล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อหนว่ยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ซ้ือหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนในชว่งระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถงึการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วัน
ทำการนับแต่วันที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว  
 
(5) จัดทำรายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหนว่ยลงทุนไมถู่กต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งสำเนารายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาทีจ่ัดทำตาม (1) ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วัน
ทำการนับแต่วันที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั้น 
เว้นแตใ่นกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปจัจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่ง
รายงานมาตรการป้องกันให้สำนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แตจ่ะส่งสำเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองว่าการที่
ราคาหน่วยลงทุนไมถู่กต้องมีสาเหตุมาจากปจัจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมไดแ้ทน  
 
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้  
 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไมถ่กูต้องต่ำกว่าราคาหนว่ยลงทุนทีถู่กต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบตัิดังนี้  
 
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมมีูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไมถู่กต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  
 
หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมหีน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่
จะต้องลด บริษทัจัดการจะจา่ยเงินของบริษทัจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจำนวน
หน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบรษิัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี 
เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปดิ เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปจัจยัภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขาย
หลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รบัรองว่ามีสาเหตุดงักล่าว  
 
(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บรษิัทจัดการจะเพิม่จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวน
ซึ่งมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิด
เป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหนว่ย
ลงทุนไมม่ีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากบัส่วนตา่งของราคา เพื่อ
ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน  
 
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไมถ่กูต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง (overstate) บรษิัทจัดการจะปฏิบตัิดังนี้  
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(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิม่จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทนุเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไมถู่กต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แกผู่้ซื้อหน่วยลงทนุ  
 
(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บรษิัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่ง
มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  
 
หากปรากฏว่าผูข้ายคืนหน่วยลงทุนไมม่ีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรอืมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่
จะต้องลด บริษทัจัดการจะจา่ยเงินของบริษทัจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจำนวน
หน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบรษิัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี 
เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปดิ เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปจัจยัภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขาย
หลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รบัรองว่ามีสาเหตุดงักล่าว  
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทุนรายใดมมีูลค่าไม่ถึงหนึ่ง
ร้อยบาท บริษทัจัดการอาจนำเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผูถ้ือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบคุคล
ดังกล่าวไมม่ีสถานะเป็นผู้ถือหนว่ยลงทุนแลว้ บริษทัจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสรจ็ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา  
 
การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) 
บริษัทจัดการอาจจา่ยเงินของบรษิัทจัดการเองแทนกองทุนกไ็ด้  
 
4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากราคาหน่วยลงทุนไมถู่กต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใชจ้า่ยในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นตน้ เว้นแตใ่นกรณีที่ราคาหนว่ยลงทุนไมถู่กต้องมีสาเหตมุาจากปจัจยัภายนอกทีไ่ม่อาจ
ควบคุมได ้ 
 

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสดุ
ภายใน 3 วนัทำการ  

 
16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบริษทัจัดการ ทั้งนี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจ่ะประกาศโดยช่องทาง
อื่นแทนการประกาศผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจัดการ เช่น การประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวัน หรือช่องทางอื่นที่
เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษทัจัดการจะแจ้งให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน  



ONE-GLOBALTOP8M  82 

16.4. หลักเกณฑแ์ละวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหนว่ยลงทุนไม่ถูกต้อง :  

1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหนว่ยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแตห่นึ่งสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง บริษัทจัดการจะจัดทำ
และส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง และจัดให้มีสำเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการของบรษิัทจัดการเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้  
 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง  
 
(2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  
 
(3) สาเหตุที่ทำให้ราคาหนว่ยลงทุนไม่ถูกต้อง  
 
(4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไมถู่กต้อง ทั้งนี้ เว้นแตใ่นกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดคร้ังสุดท้ายของตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง เป็นต้น  
 
ในกรณีที่เหตขุองความผิดพลาดซ่ึงทำให้ราคาหนว่ยลงทุนไม่ถกูต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการคำนวณราคา
หน่วยลงทุนครั้งต่อไป เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้
ถูกต้องนับแต่วันที่บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไมถู่กต้องด้วย  
 
2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหนว่ยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแตห่นึ่งสตางคข์ึน้ไป และคิดเป็นอัตรา
ตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษทัจัดการจะคำนวณราคาหนว่ยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที่พบราคา
หน่วยลงทุนไมถู่กต้องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดำเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่
ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคา
หน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  
 
(1) จัดทำรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ้นภายในวันทำการถัดจากวันทีพ่บว่า
ราคาหน่วยลงทุนนั้นไมถู่กต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดแูลผลประโยชนภ์ายในวันทำการถดัจากวันที่คำนวณราคา
หน่วยลงทุนเสร็จส้ิน เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันทีบ่ริษัท
จัดการส่งรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้  
 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้อง  
 
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  
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(ค) สาเหตุที่ทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  
 
(ง) การดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  
 
ทั้งนี้ บริษทัจัดการจะจัดใหม้ีสำเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ทีท่ำการของบริษทัจัดการ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้ 
 
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไมถู่กต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  
 
(3) ดำเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชือ่กองทุนรวม ที่มีการแก้ไขมูลคา่หรือราคาหน่วยลงทุน
และวัน เดือน ปีที่มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหนว่ยลงทุน ภายในสามวันทำการนับแตว่ันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานตาม (1)  
 
(4) ชดเชยราคาใหแ้ล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อหนว่ยลงทุนหรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทุนที่ได้ซ้ือหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนในชว่งระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถงึการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วัน
ทำการนับแต่วันที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว  
 
(5) จัดทำรายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหนว่ยลงทุนไมถู่กต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งสำเนารายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาทีจ่ัดทำตาม (1) ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วัน
ทำการนับแต่วันที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั้น 
เว้นแตใ่นกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปจัจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่ง
รายงานมาตรการป้องกันให้สำนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แตจ่ะส่งสำเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองว่าการที่
ราคาหน่วยลงทุนไมถู่กต้องมีสาเหตุมาจากปจัจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคมุไดแ้ทน  
 
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้  
 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไมถ่กูต้องต่ำกว่าราคาหนว่ยลงทุนทีถู่กต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบตัิดังนี้  
 
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมมีูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไมถู่กต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  
 
หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมหีน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่
จะต้องลด บริษทัจัดการจะจา่ยเงินของบริษทัจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจำนวน
หน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบรษิัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี 
เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปดิ เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปจัจยัภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขาย
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หลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รบัรองว่ามีสาเหตุดงักล่าว  
 
(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บรษิัทจัดการจะเพิม่จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวน
ซึง่มีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิด
เป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหนว่ย
ลงทุนไมม่ีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากบัส่วนตา่งของราคา เพื่อ
ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน  
 
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไมถ่กูต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง (overstate) บรษิัทจัดการจะปฏิบตัิดังนี้  
 
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิม่จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทนุเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไมถู่กต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แกผู่้ซื้อหน่วยลงทนุ  
 
(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บรษิัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่ง
มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  
 
หากปรากฏว่าผูข้ายคืนหน่วยลงทุนไมม่ีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรอืมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่
จะต้องลด บริษทัจัดการจะจา่ยเงินของบริษทัจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจำนวน
หน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบรษิัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี 
เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปดิ เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปจัจยัภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขาย
หลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รบัรองว่ามีสาเหตุดงักล่าว  
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทุนรายใดมมีูลค่าไม่ถึงหนึ่ง
ร้อยบาท บริษทัจัดการอาจนำเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผูถ้ือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบคุคล
ดังกล่าวไมม่ีสถานะเป็นผู้ถือหนว่ยลงทุนแลว้ บริษทัจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสรจ็ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา  
 
การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) 
บริษัทจัดการอาจจา่ยเงินของบรษิัทจัดการเองแทนกองทุนกไ็ด้  
 
4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากราคาหน่วยลงทุนไมถู่กต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใชจ้า่ยในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นตน้ เว้นแตใ่นกรณีที่ราคาหนว่ยลงทุนไมถู่กต้องมีสาเหตมุาจากปจัจยัภายนอกทีไ่ม่อาจ
ควบคุมได ้ 
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17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :  
 
17.1. ชื่อบรษิัทจัดการ :  
 
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด  
 
17.2. ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารไทยพาณชิย์ จำกดั (มหาชน)  
 
17.3. ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  
 
ไม่ม ี
 
17.4. ชื่อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :  

ชื่อ :  
 
สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบ :  

 
17.5. ที่ปรึกษา :  
 
17.5.1. ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน :  

ชื่อ :  
 
17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทุน :  

 
17.6. ผู้สอบบัญชี :  

ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอ่ียมวณิชชา  

ชื่อ : นาย สุชาติ พานิชย์เจรญิ  

ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมิน  

ชื่อ : นางสาว วันดี เอ่ียมวณชิชา  
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ชื่อ : นาย เกียรตศิักดิ์ วานชิยห์านนท์  

รายละเอียดเพิ่มเตมิ (ผู้สอบบัญชี) :  

หรือบุคคลอ่ืนที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบรษิัทจัดการจะแจ้งให้
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 
17.7. การแตง่ตั้งคณะตัวแทนผูถ้ือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

 
18. รอบระยะเวลาบัญชปีระจำปีของกองทุนรวม :  
 
18.1. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่  เดือน  
 
18.2. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่  
 
18.3. รายละเอียดเพิม่เติม :  

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : ประมาณ 1 ปี นับจากวันส้ินสุดรอบบัญชคีรั้งก่อนหน้า  
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครัง้แรก : ประมาณ 1 ป ีนับตั้งแตว่ันถัดจากวันที่สำนักงานรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็น
กองทุนรวม  
 
19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีการจัดการ :  

19.1 การแก้ไขเพิม่เติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธกีารจัดการให้กระทำโดยการขอมติของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ซึ่งจะดำเนินการโดยการจัดประชมุผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหนว่ยลงทุน 
 
การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน  หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมตพิิเศษมีจำนวน
ไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมตแิละการนับมติไปยัง
ผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น 
ทั้งนี้ บริษทัจัดการจะแจ้งการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการให้สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มมีตใิหแ้ก้ไข 
 
19.2 บริษทัจัดการจะดำเนินการขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แทนการขอมตขิองผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามข้อ 19.1 ในกรณีการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวธิีการจัดการดังต่อไปนี ้
(1) การเปล่ียนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื้อคนืหน่วยลงทุน 
(2) การเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนที่ไม่ทำให้สิทธิที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนมอียู่เดิมด้อยลง 
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(3)  การเปล่ียนแปลงประเภทของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบายการ
ลงทุน  
(4)  การคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหนว่ยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยเรื่องการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินและ
มูลค่าหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(5)  กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4) 
 
ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไมม่ีผลกระทบอย่างมีนยัสำคัญต่อผู้ถือหนว่ยลงทุน ไม่ทำให้
ผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้
ปวง 
 
19.3 บริษทัจัดการอาจแก้ไขเพิม่เติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ โดยถือว่าได้รับมตจิากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หรือ
ข้อกำหนดอื่นในทำนองเดียวกัน ให้กระทำได้เฉพาะในกรณีดังตอ่ไปนี ้
(1) การแก้ไขเพิม่เตมิซึ่งมผีลใหผู้้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น 
(2) การแก้ไขเพิม่เตมิที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535  ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว 
(3)  การแก้ไขเพิม่เตมิชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ถูกต้อง 
(4)  การแก้ไขเพิม่เตมิที่ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคญัต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไมท่ำให้ผลตอบแทนและความเส่ียงของ
กองทุนเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้ปวง 
 
ทั้งนี้ บริษทัจัดการจะแจ้งการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการตามขอ้ 19.1 ถึง 19.3 ไปยังผู้
ถือหน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าตรวจดไูด้ ภายใน 15 วันนับแตว่ันทีม่ีมติให้
แก้ไขหรือวันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

หลักเกณฑ์และวธิีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงักล่าว ให้เปน็ไปตามข้อกำหนดใน
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การขอมติเพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการเป็นไปตามที่
กำหนดไวใ้นมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  

 
20. ขอ้กำหนดอื่น ๆ :  

20.1 การควบรวมกองทุน  
ในการควบรวมกองทุน บริษทัจดัการสามารถกระทำได้ต่อเมื่อได้รับมตขิองผู้ถือหน่วยลงทุนภายใตห้ลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี ้
(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเส่ียงและระดับความเส่ียงของการ
ลงทุน (risk spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวม
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กองทุนรวมดงักล่าว 
(2)  กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเส่ียงและระดับความเส่ียงของการ
ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติพเิศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวม
กองทุนรวมดงักล่าว 
 
ทั้งนี้ จะเป็นไปตามกฎ ข้อกำหนด หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่
กำหนด หรือจะกำหนดต่อไป 
 
20.2 การรับผลประโยชนต์อบแทนเน่ืองจากการที่กองทุนใช้บรกิารบุคคลอ่ืน  
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเน่ืองมาจากการใช้บริการของ
บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แตต่้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
 
(1) ผลประโยชนต์อบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มมีูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกบับทบาทโดยตรงของ
ความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ และ  
 
(2) ต้องไมม่ีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลน้ันบ่อยครัง้เกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุน
ได้รับผลประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)  
 
(3) การรับผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดเฉพาะกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน โดยบรษิัทจัดการได้ระบุเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์การรับผลประโยชนต์อบแทนไว้โดยเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบ ซึ่งประกาศไว้ทีท่ำการบริษัทจัดการ และ
พิจารณาได้ว่าการรับผลประโยชน์ตอบแทนนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน  
 
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยูภ่ายใต้การบริหารจัดการของบรษิัทจดัการ บริษัทจัดการต้อง
กระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทของหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ไดข้องกองทุนนั้นด้วย  
 
อย่างไรก็ดี บริษทัจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการที่กองทุนใช้บริการบคุคลอื่น (soft 
commission) เพื่อประโยชนข์องบริษัทจัดการเองได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย และเปน็เรื่องที่ไม่พงึกระทำ
โดยวชิาชพี เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชนต์ามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏบิัตทิี่บริษัทจัดการประกาศ
ไว้ภายในบริษทั ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี้ได้ที่บรษิทัจัดการ  
 
ทั้งนี้ กรณีที่บริษทัจัดการมีการรบัผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับ
ผลประโยชนด์งักล่าวไวใ้นรอบปบีัญชหีรือรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย  
 
20.3 การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ือหุ้นโดยบริษทัจัดการในนามกองทุน (Proxy Voting)  
ในกรณีที่บริษัทจัดการได้ลงทุนในหรือมีไว้ซึง่หลักทรัพย์ใด เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม บรษิัทจัดการจะปฏิบตัิ
เกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหลักทรัพย์ในนามกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้
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(1)  ใช้สิทธิออกเสียงในทีป่ระชมุผู้ถือหลักทรัพยใ์นเรื่องที่อาจสง่ผลกระทบอย่างมีนัยสำคญัต่อผลประโยชนข์องกองทุน
รวม 
(2)  เปิดเผยแนวทางและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงตาม (1) ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที่เหมาะสมและมีสาระ
อย่างเพียงพอ 
 
ทั้งนี้ บริษทัจัดการอาจพิจารณามอบหมายผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นที่เหมาะสมในการใช้สิทธิ
ออกเสียงแทนบริษทัจัดการในนามกองทุน โดยพจิารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์ต่อกองทุนเป็นสำคัญ โดย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ใช้สิทธิออกเสียงในกรณีที่พจิารณาแล้วว่าการใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวไมม่ีนัยยะ
สำคัญหรือไม่กระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
  

20.4 ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทนุ  
กองทุนน้ีมีข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวน
หน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นแห่งประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิัทจัดการ  
 
20.5 ข้อกำหนดเกี่ยวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน  
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ
เรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคบัใชว้ันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดให้สถาบันการเงินที่
ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี
ของบุคคลที่อยูใ่นบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบคุคลสัญชาติอเมริกัน ผู้
ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมรกิา และผู้ซ่ึงมถีิ่นที่อยู่ทางภาษใีนสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไวก้ับFFI นั้น นอกจากนี
ยั้งปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนนิการออกกฎหมายที่มขี้อกำหนดและหลักเกณฑ์ใน
ลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง”)  
 
กองทุนรวมและบริษทัจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดใหต้้องเข้าผูกพันตนกับหนว่ยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมหีน้าทีต่้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกัน
และบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าทีใ่นการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของ
ลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถงึหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตาม
หลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น  
 
ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผูกพันตนเพื่อปฏิบัตติามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มี
สถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะไดร้ับผลกระทบที่สำคัญ
ในสองกรณี คือ  
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(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงนิจากการขายทรัพย์สิน
ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซ่ึงจะเริ่มต้นตั้งแตว่ันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป
และเงินลงทุนทางอ้อมในทรพัยสิ์นทางการเงินของประเทศสหรฐัอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงิน
ลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเร่ิมต้นตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดยFATCA 
กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของFATCA (ซึ่งรวมถึง
ธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรพัย์สิน ผูส้นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่
ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI  
 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดแูลผลประโยชน์ ผูร้ับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคนืหน่วยลงทุน ที่เข้ารว่มผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการ
ทำธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกจิกับกองทนุรวมหรือบริษัทจัดการ ซ่ึงอาจทำให้กองทุนรวมไม่
สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไมม่ีประสิทธิภาพ รวมถงึอาจทำให้ผูถ้ือหนว่ย
ลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป  
 
เพื่อมิให้บริษทัจัดการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผูถ้ือ
หน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบรษิัทจดัการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์และ
ข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อใหบ้ริษทัจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัตติามภาระ
ผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่ เกี่ยวข้องได้ บรษิัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่ง
รวมทัง้ผู้ที่เกี่ยวข้องกบัการปฎิบตัิงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขาย
และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี้  
 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหนว่ยลงทุนทีเ่ข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ 
เลขประจำตวัผู้เสียภาษีของสหรฐัอเมริกา จำนวนและมูลค่าหนว่ยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือ
เงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ทีม่ีอยู่ในบัญชีทัง้หมดของผู้ถือหนว่ยลงทุนน้ันกับบริษัทจัดการ ให้กบัหน่วยงานของรัฐทัง้ใน
และต่างประเทศตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง  
 
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหนว่ยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิม่เตมิ เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความ
เกี่ยวข้องกบัประเทศสหรัฐอเมรกิา เช่น หนังสือแสดงการเสียสทิธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่
กำหนดไวใ้นแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคย
ให้ไว้มีการเปล่ียนแปลง เป็นต้น รวมถงึนำส่งหลักฐานเพื่อยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว  
 
(3) ดำเนินการอ่ืนใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะ
เกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทนุหรือผู้ถือหนว่ยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น
หากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการ
ดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บรษิัทจัดการกำหนด บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ



ONE-GLOBALTOP8M  91 

ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามทีบ่ริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไวใ้นคำขอ
เปิดบัญชี  
 
(1) ไม่รับคำสั่งซื้อ / สับเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว  
 
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมลูค่าหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ดังกล่าว  
 
(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายนั้น ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่ เกีย่วข้อง ทั้งนี้ต้องไมข่ัด
กับกฎหมายของประเทศไทย  
 
(4) ดำเนินการอ่ืนใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น การดำเนินการดังกล่าว
ถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื่อหลีกเล่ียงมใิหบ้ริษัท
จัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทำ
ให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จา่ย หรือถูกปิดบญัชธีนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏบิัติบริษทัจัดการจะ
เลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเปน็บุคคลตามที่กฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) เท่านั้น  
 
ทั้งนี้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิม่เตมิข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษทัจัดการได้สงวนสิทธิไว้ 
ข้างต้น บรษิัทจัดการ(รวมถงึผู้ทีเ่กี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่ง
ข้อมูลของผู้ถือหนว่ยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไมจ่ำเปน็ต้องร้องขอต่อผูถ้ือ
หน่วยลงทุน  
 
20.6 การปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ ผู้ถือหน่วยลงทุน
มีหน้าทีใ่ห้ความร่วมมือกับบริษทัจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบรษิัทจัดการในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเทจ็จรงิเกี่ยวกับลูกค้า 
(Customer Due Diligence: CDD) ซึ่งรวมถึงแต่ไมจ่ำกัดเฉพาะการใหข้้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใด
ใหแ้ก่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายจากบรษิัทจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ  
 
ทั้งนี้ บริษทัจัดการ และ/หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายจากบรษิัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือระงบั และ/หรือยกเลิกการทำ
ธุรกรรมของผู้ถือหนว่ยลงทุนได้ตามที่เห็นสมควร โดยไมจ่ำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีที่เกิด
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้  
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(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดใหแ้ก่บริษัทจัดการ และ/
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบรษิัทจัดการ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด หรือใหข้้อมูล และ/หรือจดัส่งเอกสารหรือ
หลักฐานใดใหแ้ก่บริษทัจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ไม่ครบถ้วนเพยีงพอสำหรับการปฏบิัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด  
(2) บริษัทจัดการเห็นว่าการทำธรุกรรมของผูถ้ือหน่วยลงทุนอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผดิตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือใช้เปน็ช่องทางในการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะ
เป็นการหลีกเล่ียงกฎหมายหรือขัดแยง้ต่อกฎหมายต่างๆ  
(3) บริษัทจัดการเห็นว่าการทำธรุกรรมของผูถ้ือหน่วยลงทุนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้ถือหนว่ย
ลงทุนรายอื่น หรือความน่าเชื่อถอืหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจ  
 
นอกจากนี ้ผู้ถือหนว่ยลงทุนตกลงยินยอมให้บรษิัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบรษิัทจัดการเปิดเผยข้อมูล 
และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดของผู้ถือหน่วยลงทุน เชน่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน 
สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบุคคล สำเนาบัญชีรายชื่อผู้
ถือหุ้นหนังสือมอบอำนาจ เป็นตน้ ใหแ้ก่หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกบัดูแลตามกฎหมายต่างๆ 
หรือบุคคลอ่ืนใด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ
กฎหมายต่างๆ  
 
ทั้งนี้ คำว่า “กฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” หรือ คำว่า “กฎหมายต่างๆ” นั้น ให้มีความหมาย
รวมถึงกฎหมายของประเทศต่างๆ ที่กองทุนรวมไดม้ีการลงทุนในประเทศนั้นๆ ด้วย  

 
21. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไมส่ามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามทีป่ระกาศกำหนด :  

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด บรษิัทจัดการจะดำเนินการเปล่ียนให้บริษทั
จัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วันที่รูห้รือควรรู้ว่าไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ทัง้นี้ หากมีเหตจุำเป็น
และสมควร บรษิัทจัดการอาจขอให้สำนักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุน
รวมรายใหมจ่ะคำนึงถงึประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยลงทุนเป็นสำคัญ และในกรณีทีม่ีค่าใชจ้่ายเกิดขึ้นจากการเปล่ียนบรษิัท
จัดการ บริษัทจัดการรายเดมิจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว หากบรษิัทจัดการไม่สามารถดำเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมตอ่ไป  
 
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

 
บริษัทจัดการกองทุนรวมมหีน้าที่ปฏิบัตติามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษทั
จัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดย
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อาศัยอำนาจแหง่กฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในโครงการขัดหรือแย้งกบัหลักเกณฑ์ในกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไดด้ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือ
คำสั่งนั้น ใหถ้ือว่าบรษิัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัตใิห้เป็นไปตามโครงการแล้ว 
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแตง่ตั้งผู้ดูแลผลประโยชนข์องกองทนุรวมตามที่ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทุนรวม โดย
ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษทัจัดการกองทุนรวม ทัง้นี้ การลงนาม
ในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหนว่ยลงทุนทัง้ปวง 
 
การที่ผู้ถือหนว่ยลงทุนได้แสดงความประสงคใ์นการซื้อหรือลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี้ ไมว่่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม 
 
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบรษิัท
จัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษทัจัดการกองทุนรวม 
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ข้อมูล ณ วันท่ี 24 กรกฎาคม 2563 
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1. บริษัทจัดการ :  
 
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด  
ที่อยู่ (ภาษาไทย) : 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9,24  
ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท์ 0-2659-8888 โทรสาร 0-2659-8860-1  
 
ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :  

One Asset Management Limited 
9th,24th  Floor, Siam Piwat Tower, 
989 Rama 1 Road, Patumwan, 
Bangkok 10330 

 
 
สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบ :  

(1) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนมุัติ ตลอดจนข้อผูกพันทีท่ำไว้กับผู้ถือหน่วยลงทุนอย่าง
เคร่งครัด  
 
(2) จัดให้มีผู้ดแูลผลประโยชน์ และ/หรือตัวแทนเก็บรักษาทรพัยสิ์นของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัตติามที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  
 
(3) แยกทรัพย์สินของกองทุนรวมไวต้่างหากจากทรพัย์สินของบริษัทจัดการ และนำทรัพย์สินของกองทุนรวมไปฝากไว้
กับผู้ดูแลผลประโยชน์ และ/หรือตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน  
 
(4) จัดให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทีไ่ด้จากการนำทรัพย์สินของกองทุนรวมไปลงทุนและนำผลประโยชน์ดังกล่าวฝากไว้กับ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และ/หรือตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน  
 
(5) แต่งตั้งนายทะเบียนหนว่ยลงทุนและจัดใหม้ีทะเบยีนผู้ถือหนว่ยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวธิกีารที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  
 
(6) จัดทำรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวันและส่งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทุกวัน
ทำการนั้น  
 
(7) จัดทำรายงานฐานะการลงทนุเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวันและส่งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทุกวันทำการนั้น  
 
(8) คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  
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(9) จัดให้มีผู้สอบบญัชี ซึง่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกำหนดแห่งประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัช ี 
 
(10) จัดทำรายงานทุกรอบปีบญัชีเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทนุรวมของรอบปีบัญชี และส่งรายงานดังกล่าวให้แกผู่้ถือ
หน่วยลงทุนที่มชีื่ออยูใ่นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับแตว่ันสิ้นปี
บัญชี หรือภายใน 4 เดือนนับแตว่ันสิ้นปีบัญชี ในกรณีที่บริษทัจดัการเลือกจัดทำและส่งรายงานตามข้อ (11) ตามปี
ปฏิทิน ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวจะแสดงข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  
 
บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้ ณ ทีท่ำการทุกแห่งของบริษทัจัดการ และสถานที่ติดต่อทุก
แห่ง ของตวัแทนขายหรือรับซื้อคืน ที่ใช้ในการซื้อขายหนว่ยลงทุน เพื่อใหผู้้ถือหนว่ยลงทุนสามารถตรวจดูได้และจัด
สำเนาให้เมื่อผูถ้ือหน่วยลงทุนรอ้งขอ  
 
(11) จัดทำรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของปีบญัชี หรือของปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบ
ระยะเวลาหกเดือนนั้น และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทนุที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว หรือเมื่อผู้ถอืหน่วยลงทุนร้องขอ  
ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวจะแสดงขอ้มูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการเลือกจัดทำและส่งรายงานดังกล่าวตามรอบปีบัญชี บริษทัจัดการจะได้รับยกเว้นไมต่้องจัดทำและ
ส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลาหกเดือนหลังสำหรบัปีบัญชนีั้น  
 
บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้ ณ ทีท่ำการทุกแห่งของบริษทัจัดการ และสถานที่ติดต่อทุก
แห่งของตวัแทนขายหรือรับซื้อคนื ที่ใชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทนุ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้และจัด
สำเนาให้เมื่อผูถ้ือหน่วยลงทุนรอ้งขอ  
 
(12) เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวธิีการจัดการตามหัวข้อ "วิธีการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทุน
รวมหรือแก้ไขวิธจีัดการ"  
 
(13) ได้รับค่าตอบแทนในการจดัการโครงการ ค่าธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนตามอตัราที่ระบุไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมัติ  
 
(14) ส่ังจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ตามอัตราที่ระบุไวใ้นโครงการ  
 
(15) แตง่ตั้งผู้ชำระบัญชีโครงการ โดยความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อโครงการน้ีได้ยกเลิก  
 
(16) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกจิการที่กองทุนรวมถือหลักทรัพย์อยู่ เท่าทีจ่ำเปน็เพื่อรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
(17) จัดทำรายงานโดยระบชุื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพยท์ี่มมีูลค่าเกินอัตราส่วนที่สำนักงาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งมิได้เกิดจากการลงทุนหรือไดห้ลักทรัพยม์าเพิ่มเติม พร้อมทัง้วันที่หลักทรัพย์มมีูลค่า
เกินอัตราที่กำหนดพร้อมสาเหต ุและส่งใหผู้้ดูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทำการนับตั้งแตว่ันถัดจากวันที่
หลักทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนด พร้อมทั้งจัดทำสำเนาไว้ที่บริษทัจัดการเพื่อให้สำนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้ 
 
(18) แตง่ตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  
 
(19) ดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบยีนของกองทุนรวม ตามวธิีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กำหนด  
 
(20) ดำเนินการฟ้องร้อง บงัคับคดี หรือกระทำการอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยลงทุน  
 
(21) แจ้งการเล่ือนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทำรายงานในเรื่องดังกล่าวพร้อมทั้งแสดงเหตผุล
และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชนใ์ห้สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดย
บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผูดู้แลผลประโยชน์ดำเนินการดังกล่าวแทนก็ได้  
 
(22) รายงานการไม่ขายหรือไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซือ้หรือคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วหรือการ
หยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคนืหน่วยลงทุนพร้อมทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำเนนิการของกองทุนรวมให้
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน  
 
รายงานการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและรายงานฐานะการลงทุนของกองทนุรวม ณ วันทำการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานน้ันให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทำการก่อนวันเปดิรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุน รวมทั้งแจ้งการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที่
สามารถกระทำได ้ 
 
(23) จัดส่ง แจกจ่าย หรือจัดใหม้หีนังสือชีช้วนที่เป็นปจัจบุัน ตามหลักเกณฑ์และวธิีการดังต่อไปนี ้ 
 
(ก) จัดส่งและดำเนินการให้ตวัแทนขายหรือรับซื้อคืน ทีใ่ชใ้นการซื้อขายหนว่ยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบให้ผูท้ีส่นใจจะลงทุน และจัดให้มหีนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว ้ณ ที่ทำการทุกแห่งของ
บรษิัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของตวัแทนขายหรือรับซื้อคนืที่ใชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อประโยชน์ในการ
แจกจ่ายแก่ผู้ที่สนใจจะลงทุนไดต้ลอดเวลาที่เสนอขายหน่วยลงทุน  
 
(ข) จัดทำหนังสือชี้ชวนใหมใ่ห้เป็นปัจจบุันทุกรอบปีบญัชแีละจดัส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วัน
นับตั้งแต่วันถัดจากวันส้ินปีบญัชี  
 
(24) ชีแ้จงและดำเนินการให้ตัวแทนขายหรือรับซื้อคืน ชี้แจงข้อมูลใหผู้้ถือหนว่ยลงทุนหรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบใน
กรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ทีม่ีผลกระทบอย่างมีนัยสำคญัต่อสิทธิประโยชนข์องผูถ้ือหน่วย
ลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปล่ียนแปลงในราคาของหนว่ยลงทุนของกองทุนรวม  
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(25) ดำเนินการยกเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไวใ้นหัวข้อ "การเลิกโครงการจัดการ
กองทุนรวม"  
 
(26) ปฏิบัติการอ่ืนๆ เพื่อใหถ้ึงซึ่งวัตถุประสงคข์องโครงการ และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทุน  
 
(27) ปฏิบัตหิน้าทีแ่ละความรับผดิชอบอื่นๆ ตามที่พระราชบัญญตัิหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และที่จะมีแก้ไขเพิม่เติม
ต่อไป ที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ  
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมมหีน้าที่ปฏิบัตติามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำส่ังที่ออกโดยอาศยัอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่
ข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่ง
ดังกล่าว หากบรษิัทจัดการกองทุนได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสัง่นั้น ใหถ้ือว่าบริษทั
จัดการกองทุนได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว  
 
เงือนไขการเปล่ียนบริษัทจัดการ :  

 
ในกรณีที่มีการเปล่ียนบรษิัทจัดการกองทุนรวม ไมว่่าโดยคำสั่งของสำนักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 บริษทัจัดการกองทนุรวมต้องดำเนินการตามที่จำเปน็เพื่อให้บรษิัทจัดการ
กองทุนรวมรายใหม่เข้าทำหน้าที่ต่อไปได้ ซ่ึงรวมถงึการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ใหแ้ก่บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่  
 
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกดั (มหาชน)  
ที่อยู่ : เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก 
กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 0-2544-3935-7 
  
 
 
สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบ :  

(1) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม รับเงนิต่าง ๆ ที่กองทุนรวมจะพงึได้รบัจากการจัดตั้งและ
ดำเนินงานของกองทุนรวม เช่น เงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน เงินปันผล และดอกเบี้ยจากหลักทรัพย์เงนิได้จากการจำหน่าย
หรือเวนคืนหลักทรัพย์ และเงินอ่ืนใดของกองทุนรวม และนำเข้าไว้ในบญัชีเงินฝากและ/หรือบญัชีทรัพย์สินของกองทุน
รวม  
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(2) จัดให้มีการรับมอบ เปล่ียนแปลง จำหน่าย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพยต์่าง ๆ ซึ่งเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนรวม
ตลอดจนรับชำระหรือชำระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนีใ้ห้เป็นไปตามคำสั่งของบริษัทจัดการ เมื่อเห็นว่ามีหลักฐาน
ถูกต้องแล้ว  
 
(3) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากของกองทุนรวม เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยต่าง ๆ ของกองทุนรวมตามคำสัง่ของบรษิัทจัดการ  
 
(4) แจ้งและรายงานใหบ้ริษัทจัดการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงรายละเอียดของสิทธิในการเขา้ประชุมผูถ้ือหุ้น การรับ
เงินปันผล และดอกเบี้ย การจองหุ้นเพิ่มทุน การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น และการเปล่ียนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการถือครอง
หลักทรัพยข์องกองทุนรวม โดยทันทีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือหนว่ยงานที่เกีย่วข้อง รวมทั้ง รับ หรือจ่ายเงินตามสิทธินั้นๆ ตามคำสั่งของบรษิัทจัดการ  
 
(5) แจ้งและรายงานใหบ้ริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ทีจ่ะต้องปิดโอน หรือกำลังอยู่ในระหว่าง
ทำการปิดโอนในชื่อของกองทุนรวม เพื่อประโยชน์ในการเข้าประชุมผูถ้ือหุ้น รับเงินปันผล ดอกเบี้ย และอื่นๆ  
 
(6) จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี ้ 
 
(ก) รายงานรายละเอียดการรับจา่ยเงินจากบญัชีเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ ส้ินวันทำการซ้ือขายและ
คำนวณดอกเบี้ยค้างรับ (ถ้ามี)  
 
(ข) รายงานเป็นรายวันเกี่ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวม แยกตามประเภทของหลักทรพัย์ และตามสถานภาพของ
หลักทรัพย์ พร้อมทัง้คำนวณดอกเบี้ยค้างรับ (ถ้ามี)  
(ค) รายงานรายละเอียดเจ้าหนี้คา่ซื้อหลักทรัพยแ์ละลูกหนี้ค่าขายหลักทรัพย์  
 
(7) รับรองความถูกต้อง ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืน และราคา
ขายหนว่ยลงทุนของกองทุนรวม และการคำนวณหนว่ยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหนว่ยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อหน่วย
ลงทุน และจำนวนหนว่ยลงทุนทีล่ดลงจากการขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ถือหนว่ยลงทุน ที่บริษทัจัดการได้คำนวณไว้ 
และส่งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรอง เมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้ว  
 
(8) ให้ความเห็นชอบแก่บริษทัจดัการในกรณีดังนี้  
 
(ก) บริษัทจัดการเล่ือนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ถือหนว่ยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม เน่ืองจากมีเหตจุำเป็นทำใหไ้ม่สามารถจำหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้
อย่างสมเหตุสมผล  
 
(ข) บริษัทจัดการไม่ขายหรือไมร่ับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทนุที่ได้รับไวแ้ล้ว หรือหยุด
รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ หากเห็นว่ามีเหตุจำเป็นทำให้ไมส่ามารถจำหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของ
กองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล หรือไม่สามารถคำนวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและ
เหมาะสมหรือมีเหตจุำเป็นอ่ืนใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน  
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(ค) บริษัทจัดการชำระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรอืทรัพย์สินอื่น  
 
(9) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบรษิัทจัดการเพื่อประกอบกับข้อมูลอื่น ๆ ทีบ่ริษัทจัดการเป็นผู้
จัดหาในการจัดทำรายงานทุกรอบปีบัญชี และส่งให้บรษิัทจัดการภายใน 30 วันนับตัง้แต่วันถัดจากวันส้ินปีบัญชีนั้น  
 
(10) ดูแลให้บริษทัจัดการปฏบิัตกิารให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม ภายใต้ มาตรา 125 แหง่พระราชบัญญัติ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญตัิดังกล่าวโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบตัิตามให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทันที 
ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือไม่ปฏิบตัิหน้าที่
ตามมาตรา 125 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทำรายงานเก่ียวกบัเรื่องดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 5 วัน นับตั้งแต่วนัถัดจากวันทีผู่้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว  
 
(11) ดำเนินการฟ้องร้องบงัคับคดีให้บรษิัทจัดการปฏิบัตติามหนา้ที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริษัทจัดการ ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใชจ้่ายในการฟ้องร้องบงัคับคดีเพื่อประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมให้เรียกร้อง
จากทรัพย์สินของกองทุนรวม  
 
(12) ผู้ดูแลผลประโยชนจ์ะปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดแูล
ผลประโยชนข์องกองทุนรวม ประกาศไว้โดยเคร่งครัด  
 
(13) ในกรณีทีม่ีการเลิกกองทุนรวม เมื่อเลิกกองทุนรวมแล้ว หน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชนจ์ะส้ินสุดเมื่อผู้ชำระบัญชีได้จด
ทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในชว่งระยะเวลาที่การชำระบญัชียังไม่ส้ินสุด ผู้ดูแล
ผลประโยชนจ์ะปฏบิัติหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้  
 
(ก) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบยีนเลิกกองทุนรวม  
 
(ข) ดูแลและตรวจสอบใหผู้้ชำระบัญชีปฏิบัตติามมาตรา 130 แหง่พระราชบญัญตัิหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 ในกรณีที่ผูช้ำระบญัชีกระทำการหรืองดเว้นกระทำการตามมาตราดังกล่าว จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ กองทุน
รวม ผู้ดแูลผลประโยชน์จะรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า  
 
(14) รับรองผลการนับมติ ในกรณีที่มตขิองผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 55 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของโครงการ  
 
(15) ปฏิบัตหิน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายเกี่ยวกบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ.2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด
ทุน ทั้งทีม่ีอยูใ่นปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต  
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ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชนข์องกองทุน
รวมและตามพระราชบญัญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดแูลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปล่ียนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดมิมหีน้าที่ดำเนินการตามทีจ่ำเป็น
เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏบิัตหิน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวรวมถงึการลงลายมือชื่อใน
หนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของส่ิงที่ส่งมอบใหผู้้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงผู้ดแูล
ผลประโยชน ์
 
ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการ งดเว้นกระทำการ หรือละเลยไม่ปฏิบตัิหน้าที ่ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทนุอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนทั้งปวง
ได ้
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการ
กระทำนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรอืประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนใน
การทำหน้าที่เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผูถ้ือหน่วย
ลงทุนทราบก่อนอย่างเพยีงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไดท้ราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน 
 
ในกรณีที่การดำเนินการใดต้องได้รับมตขิองผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการขอมติ ให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจดำเนินการตามทีจ่ำเป็นเพื่อขอมตขิองผู้ถือหน่วยลงทุนได้  
 
เงื่อนไขการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

(1) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผูดู้แลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่มีความประสงคจ์ะบอกเลิก โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่าย
หนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน  
 
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่ปฏิบัตติามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ไดต้กลงไว้ คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน  
 
(3) ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขในการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าทีแ่กผู่้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่ประสงคจ์ะ
รับหน้าที่ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวให้บรษิัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลาย
ลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 90 วัน  
 
(4) ในกรณีที่ผู้ถือหนว่ยลงทุนมมีติเสียงข้างมากซ่ึงคิดเป็นจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึง่หนึ่งของจำนวนหน่วย
ลงทุนที่จำหน่ายได้ทั้งสิ้น เรียกรอ้งใหม้ีการเปล่ียนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์  
 
(5) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน ์นำข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการจัดการกองทุนรวม หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกบั
กองทุนรวมไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชนต์่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามอำนาจหน้าทีข่องผู้ดูแลผลประโยชน์บริษทัจัดการสามารถบอกเลิกสัญญา
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ฉบับนี้ได้ ทัง้นี้ การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเปน็หนังสือไม่น้อยกว่า 15 วัน  
 
(6) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชนข์าดคุณสมบัตใินการเป็นผู้ดูแลผลประโยชนข์องกองทุนรวมตามประกาศของสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแกไ้ขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตั้งแต่
วันถัดจากวันที่บริษทัจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัท
จัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการ นบัตั้งแต่วันถัดจากวันที่
ได้แก้ไขเสร็จสิ้น ในกรณีทีผู่้ดูแลผลประโยชนม์ิไดแ้ก้ไขใหถู้กต้องภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจดัการจะดำเนินการขอ
อนุญาตเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับตัง้แต่วันถัดจากวันที่ครบ
กำหนดเวลาให้แก้ไข และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน  
 
ทั้งนี้ การเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและการแต่งตั้งผู้ดแูลผลประโยชน์อ่ืนแทน จะกระทำไดต้่อเมื่อ
ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  
 
ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้า
ข้อยกเว้นให้กระทำได้ หากเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญและไม่สามารถแก้ไขใหห้มดไป ให้บรษิัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจ
บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดแูลผลประโยชน์ได้  
 
สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :  

เลขที่ 9 ถนนรชัดาภิเษก  
กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศัพท์ 0-2544-3935-7 และที ่ 
บริษัทศูนย์รบัฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) และที่  
ธนาคารแห่งประเทศไทย และที ่ 
ผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ  

 
3. ผู้สอบบญัชี :  

ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอ่ียมวณิชชา  
ที่อยู่ : บริษทั เอส พี ออดิท จำกัด 
503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรงุเทพฯ 10400 โทรศพัท์ 
0-2642-6172-4  

ชื่อ : นาย สุชาติ พานิชย์เจรญิ  
ที่อยู่ : บริษทั เอส พี ออดิท จำกัด 
503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรงุเทพฯ 10400 โทรศพัท์ 
0-2642-6172-4  

ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมิน  
ที่อยู่ :  
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บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด 
503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรงุเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 0-2642-6172-4 

 

ชื่อ : นางสาว วันดี เอ่ียมวณชิชา  
ที่อยู่ : บริษทั เอส พี ออดิท จำกัด  
503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์  
ชั้น 12 ถนนศรีอยธุยา แขวงถนนพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ 0-2642-6172-4  

ชื่อ : นาย เกียรตศิักดิ์ วานชิยห์านนท์  
ที่อยู่ : บริษทั เอส พี ออดิท จำกัด  
503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์  
ชั้น 12 ถนนศรีอยธุยา แขวงถนนพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ 0-2642-6172-4 
 
หรือบุคคลอ่ืนที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบรษิัทจัดการจะแจ้งให้
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบ :  

 
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ชื่อ : วรรณ จำกัด, บลจ.  
ที่อยู่ : 989 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์ชั้น 9, 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท์ 0-2659-8888 โทรสาร 0-2659-8860-1  
 
5. ผู้จัดจำหน่าย :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  

สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบ :  

 
 



ONE-GLOBALTOP8M  10 

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :  

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด  
ที่อยู่ : หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ 
ทั้งนี ้ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ให้บริการเพิ่มเติมไดท้ี ่www.one-asset.com 
 

สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบ :  

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนืมีสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี้  
 
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที่
กำหนดไวใ้นโครงการ  
 
(2) แจกจ่ายหนังสือชีช้วนหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัหน่วยลงทุนทีจ่ำหน่าย  
 
(3) แจกจ่ายหรือรับเอกสารการส่ังซื้อ คำส่ังซื้อ หรือคำส่ังขายคนืหน่วยลงทุน  
 
(4) รับชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทนุหรือชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน  
 
(5) ยืนยันการซ้ือหรือขายคืนหนว่ยลงทุน  
(6) ส่งมอบหรือรับมอบใบหนว่ยลงทุนหรือหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน  
 
(7) คืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้ที่ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน  
 
(8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้เป็นหน้าที่
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  
 
7. ผูดู้แลสภาพคลอ่ง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  

สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบ :  

 
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคลอ่ง) :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  

สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบ :  
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9. ที่ปรึกษา :  
 
9.1. ที่ปรึกษาการลงทุน :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  
 
สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบ :  

 
หมายเหตุ (ทีป่รึกษาการลงทุน) :  

บริษัทจัดการอาจทำการแตง่ตั้งผู้ที่มใีบอนุญาตในการประกอบธรุกิจเป็นที่ปรึกษากองทุนให้เป็นที่ปรึกษากองทุนของ
บริษัทจัดการเพื่อกองทุน เพื่อให้คำปรึกษาและคำแนะนำในด้านการลงทุนในต่างประเทศให้แกบ่ริษัทจัดการ (ถ้ามี) 
เพื่อให้การลงทุนของกองทุนเป็นไปอย่างเหมาะสมและพิทักษผ์ลประโยชนข์องผู้ถือหน่วยลงทุน โดยที่ปรึกษากองทุนจะ
ไม่มีอำนาจควบคมุการดำเนินการของบริษทัจัดการแต่ประการใด  
 
บริษัทขอสงวนสิทธิทีจ่ะแต่งตั้งที่ปรึกษากองทุนในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจง้การแต่งตัง้หรือยกเลิกการแต่งตั้งที่
ปรึกษากองทุนให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 
9.2.ที่ปรึกษากองทุน :  

 
สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบ :  

ได้รับค่าธรรมเนียมทีป่รึกษากองทุนในอัตราตามที่กำหนด  
 
หน้าที่ของที่ปรึกษากองทุน  
(1) ใหข้้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกจิ อุตสาหกรรม ตลาดทุน ตลาดเงิน และหลักทรัพย์ในต่างประเทศที่
กองทุนลงทุน โดยหารือร่วมกับบริษัทจัดการ  
 
(2) แจ้งข้อมูลและข่าวสารที่สำคญัของสภาวะตลาดการเงินต่างประเทศที่สำคัญและมีผลต่อการลงทุนของกองทุนให้  
บริษัทจัดการทราบอย่างสม่ำเสมอ  
 
(3) ให้ความรูแ้ละคำแนะนำต่างๆ แก่บริษัทจัดการสำหรบัการลงทุนในต่างประเทศ  
 
(4) ที่ปรึกษากองทุน ต้องเก็บรักษาข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับกองทุนรวมและข้อมูลอ่ืนๆ ที่ได้ล่วงรู้มาเป็นความลับ และจะไม่
เปิดเผยใหบุ้คคลใดๆ ทราบเว้นแต่จะเป็นการเปิดเผยโดยอำนาจของกฎหมายหรือโดยความยินยอมของบริษัทจัดการ
เพื่อประโยชน ์ 
ของผู้ถือหน่วยลงทุน  
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(5) ที่ปรึกษากองทุนจะไม่กระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และจะปฏบิัติตามกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวทีจ่ะมขีึ้นในภายหลังอย่างเคร่งครัด  
 
ทั้งนี้ ที่ปรึกษากองทุนจะไมม่ีอำนาจการตัดสินใจในการจัดการกองทุน ไมว่่าจะเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการ
จัดการด้านอ่ืนใดก็ตาม  
 
หมายเหตุ (ทีป่รึกษากองทุน) :  

บริษัทจัดการอาจทำการแตง่ตั้งผู้ที่มใีบอนุญาตในการประกอบธรุกิจเป็นที่ปรึกษาการลงทุนให้เป็นที่ปรึกษากองทุนของ  
บริษัทจัดการเพื่อกองทุน เพื่อให้คำปรึกษาและคำแนะนำในด้านการลงทุนใหแ้ก่บริษทัจัดการ (ถ้ามี) เพื่อให้การลงทุน
ของกองทุนเป็นไปอย่างเหมาะสมและพิทักษ์ผลประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยที่ปรึกษาการลงทุนจะไม่มีอำนาจ
ควบคุมการดำเนินการของบรษิทัจัดการแต่ประการใด  
 
บริษัทขอสงวนสิทธิทีจ่ะแต่งตั้งที่ปรึกษาการลงทุนในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจง้การแตง่ตั้งหรือยกเลิกการแต่งตั้ง  
ที่ปรึกษาการลงทุนให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 
10. ผูป้ระกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  
 
ไม่ม ี
 
11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  

สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบ :  

 
หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) :  

 
12. คณะตัวแทนผู้ถอืหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

 
สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบ :  

 
13. สทิธิหน้าที่และความรับผดิชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
13.1. สิทธใินการขายคืนหน่วยลงทุน :  
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ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุนตามที่ระบไุวใ้นโครงการ  
 
13.2. สิทธใินการรับเงินปันผล :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล เน่ืองจากกองทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 
13.3. สิทธใินการโอนหนว่ยลงทนุ :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ตามที่ระบุไวใ้นข้อ 13. “เงือนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอน
หน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม  
 
13.4. ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ตามที่ระบุไว้ในข้อ 13 “เงือน
ไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม  
 
13.5. สิทธใินการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเตมิโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธจีัดการ :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพือ่ทำการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธจีัดการโดยเป็นไปตามหวัข้อ "การขอมติ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน และวธิีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" 

ในกรณีที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันถือหนว่ยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด บริษทัจัดการหรือบริษทัหลักทรัพยท์ี่เป็นเจ้าของบญัชแีบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหนว่ยลงทุน (Omnibus account) 
ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้น ในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่
จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

 
13.6. สิทธใินการได้รับเงินคืนเมือ่เลิกโครงการ :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิทีจ่ะได้รบัหลักทรัพยห์รือเงินคืนหากกองทุนรวมต้องเลิกไป โดยบริษทัจดัการจะจัดใหม้ีผู้ชำระ
บัญชทีี่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ชำระบัญชีโดยจะได้ดำเนินการใหม้ีการจำหน่ายทรพัย์สินของ
โครงการ ชำระภาระหนี้สินของโครงการ และแจกจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย ลงทุนเฉลี่ยตามจำนวนหน่วยลงทุนทีข่าย
ได้แล้วทั้งหมดในขณะที่เลิกกองทุนรวม  
 
13.7. สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการไดร้ับข้อมูลเกี่ยวกบักองทุน เช่น รายงานประจำปี รายงานทุกรอบ 6 เดือน 

 
13.8. อื่น ๆ :  

 



ONE-GLOBALTOP8M  14 

ผู้ถือหนว่ยลงทุนมคีวามรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังส่งใชแ้ก่บริษัทจัดการกองทนุรวมไม่ครบ 
 
การที่ผู้ถือหนว่ยลงทุนได้แสดงความประสงคใ์นการซื้อหรือลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้
ถือว่าผู้ถือหนว่ยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ่ะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันซ่ึงลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชนท์ี่ได้รับ
การแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ 
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชนต์อบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วน
ของทุนของกองทุนรวมทีต่นถือ ทั้งนี้ ในกรณีทีม่ีการแบง่ชนิดของหน่วยลงทุน สิทธใินการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือ
การคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย  
 
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธใินหน่วยลงทุน :  
 
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 
 
14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ท็อป 8M จะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยจะดำเนินตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ ั

(1) ภายหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื่อผู้ส่ังซื้อที่ได้รับการจัดสรร
หน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหนว่ยลงทนุในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหนว่ยลงทุนเพื่อจัดส่งให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก  
 
(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธใินหน่วยลงทุนให้กบัผู้ถือหนว่ยลงทุนภายใน 5 วันทำการ
นับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทนุ ดังนั้น บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วย
ลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ส่งให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนฉบับล่าสุด
เป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและถกูต้อง  
 
ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนตัง้แต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้ง
ชื่อผู้ถือหนว่ยลงทุนเหล่านั้นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหนว่ยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกใน
คำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทนุ หรือผู้รับเงินที่ไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงิน
ปันผล (ถ้ามี)  
 
(3) หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทำการทักท้วงข้อผิดพลาด
ภายใน 7 วันทำการนับตัง้แตว่ันถัดจากวันทีไ่ด้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน  
 
(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกใบหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใน
กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนได ้ 
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อน่ึง ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ร้องขอให้บรษิัทจัดการออกใบหนว่ยลงทุนแทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 
ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้นๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องตดิต่อบริษัทจัดการโดยตรงเพื่อส่งมอบคืนใบหนว่ยลงทุน
เป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการก่อนการส่ังขายคืนหนว่ยลงทุน เพื่อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินการ
โอนหน่วยลงทุนจำนวนนั้นๆ เขา้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุนเสียก่อน  

ทั้งนี้ บริษทัจัดการขอสงวนสิทธใินการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กับผู้
ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการทำรายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน โดยผู้
ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องขอหรือปรบัเปล่ียนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธใินหนว่ยลงทุนได้ภายหลัง ตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่บริษัทจัดการ กำหนด และบรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขใน
การออกเอกสารแสดงสิทธใินหน่วยลงทนุ และ ระยะเวลาการส่งมอบ เพือ่ประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพ่ือปกป้อง
ผลประโยชนข์องผู้ถือหน่วยลงทนุ หรือเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม 
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหนว่ยลงทุน
สามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้  
 
ในกรณีที่ผู้ถือหนว่ยลงทุนจำเปน็ต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหนว่ยลงทุน
สามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได ้
 
ในกรณีที่ผู้ถือหนว่ยลงทุนจำเปน็ต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน  
 
15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจา่ยเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ไม่มี  
 
16. วธิีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทนุ :  

หากมีการผิดนัดชำระหนีห้รือมพีฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่
สามารถชำระหนี้ได้ บรษิัทจัดการจะรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นทั้งที่เป็นหลักประกันและมิใชห่ลักประกันเพื่อกองทุน
รวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวธิีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสาร
แห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ ดังนี้  
 
16.1. กรณีที่บริษทัจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศนูย์  
 
16.1.1. เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรยีกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหนว่ยลงทุนทุกรายที่มชีื่ออยูใ่นทะเบียนผู้
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ถือหน่วยลงทุน ณ วันทีบ่ริษัทจดัการได้บันทึกมูลค่าตราสารแหง่หนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธใินเงินได้
สุทธิจากทรพัย์สินที่ไดจ้ากการรับชำระหนี้ เว้นแต่บริษทัจัดการได้ดำเนินการตาม 16.3 ก่อนแล้ว  
 
16.1.2. เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ บริษทัจัดการจะไม่นำทรัพย์สินดังกล่าวและเงนิได้สุทธิจากทรพัย์สิน
ที่ได้จากการรับชำระหนี้ มารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจำหน่ายทรพัย์สินที่ได้จากการรับ
ชำระหนีใ้นโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถงึประโยชนข์องผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ เว้นแต่กรณีที่ผูถ้ือ
หน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรพัย์สินที่ไดจ้ากการรับชำระหนี้ตกลงรับชำระหนี้ด้วยทรพัย์สินดังกล่าวแทนเงิน 
ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
ในระหว่างที่บรษิัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินทีไ่ด้จากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินนั้นได้ และในกรณีที่มีค่าใชจ้่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงนิสำรอง รายได้หรือ
ผลประโยชนท์ี่ได้จากการบริหารทรัพย์สินน้ัน  
 
16.1.3. เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรพัย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครัง้ บรษิัทจัดการจะเฉล่ียเงิน
ได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ไดจ้ากการรับชำระหนี้คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธินั้นภายใน 45 วันนับตั้งแต่
วันถัดจากวันที่มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยงัสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วันทำการนบัตั้งแต่วนัถัดจากวันทีบ่ริษัทจัดการได้เฉล่ียเงินคืน เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะ
ผ่อนผันระยะเวลาการเฉล่ียเงินคืนเป็นอย่างอื่น  
 
16.1.4. เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรยีกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับชำระหนี้
ตามตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรยีกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษทัจดัการจะปฏิบัตติามความในข้อ 16.1.3. โดยอนุโลม  
 
16.2. กรณีที่บริษทัจัดการไม่ไดบ้ันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเปน็ศูนย์  
 
16.2.1. ก่อนการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นทีม่ิใช่หลักประกันในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนตามมตพิิเศษ  
 
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถอืหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะไดจ้าก
การรับชำระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พรอ้มเหตุผลและความจำเป็นในการรับชำระหนี้ รวมทั้งจะ
จัดให้มหีรือจัดทำเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี ้
(1) เอกสารหลักฐานซ่ึงแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชำระหนี้เกดิขึ้น 
(2) บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที่บรษิัทจัดการกองทุนรวมจัดทำ ซึ่งแสดงถงึพฤติการณ์ว่าผู้ออกตรา
สารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนีไ้ด้ 
 
16.2.2. เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ บริษทัจัดการจะนำทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวมโดยจะกำหนดราคาทรัพย์สินน้ันเพื่อใชใ้นการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตาม
หลักเกณฑ์และวธิีการที่สามาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และจะดำเนินการกับทรพัย์สินดังกล่าวดังนี้  
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(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภททีก่องทุนรวมสามารถลงทุนในหรอืมีไว้ได้ บรษิัทจัดการอาจมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดังกล่าว
ต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้  
 
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภททีก่องทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษทัจัดการจะจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว
ในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชนข์องผู้ถอืหน่วยลงทุนเป็นสำคญั และในระหว่างที่บริษัทจัดการ
ยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจ์ากทรพัย์สินดังกล่าว  
 
ในกรณีที่มีค่าใชจ้่ายในการบรหิารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรพัย์สินของกองทุนรวม  
 
16.3. ในกรณีทีม่ีพฤติการณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษทั
จัดการจะดำเนินการให้ผู้ถือหนว่ยลงทุนทุกรายทีม่ีชื่ออยูใ่นทะเบียนผู้ถือหนว่ยลงทุน ณ วันทีม่พีฤติการณ์ว่าผู้ออกตรา
สารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ เป็นผู้มีสิทธใินเงินได้สุทธจิากทรัพย์สินอ่ืนที่ได้จาก
การรับชำระหนี้ก็ได้ ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าว จะไม่นำตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรยีกร้องนัน้มารวมคำนวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  
 
เงื่อนไขเพิ่มเติม :  
ในการเฉล่ียเงินคืนแต่ละครั้งตาม 16.1.3. หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นได้ว่า เงินไดสุ้ทธิจากทรพัย์สินที่ได้รับ
จากการรับชำระหนี้ไม่คุม้กับภาระค่าใชจ้่ายในการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บรษิัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิ
ดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนจะคุ้มกบัภาระค่าใชจ้า่ยก็ได้ ทั้งนี้ หากได้มี
การจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับจากการรับชำระหนี้จนครบถ้วนแลว้ และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั้นไม่คุ้มกบัภาระค่าใชจ้่าย
ในการเฉล่ียเงินคืน บริษทัจัดการอาจนำเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนก็ได้  
 
การชำระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใหแ้ก่ผู้ถือหนว่ยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แกผู่้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏ
ชื่อตามทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ ณ เวลาที่กำหนด เท่านั้น  

 
การชำระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใหแ้ก่ผู้ถือหนว่ยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แกผู่้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏ
ชื่อตามทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ ณ เวลาที่กำหนด เท่านั้น  
 
17. การจัดทำทะเบยีนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน :  

 
บริษัทจัดการกองทุนรวมมหีน้าที่จัดให้มทีะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แหง่
พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืน รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจำกัด
สิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหนว่ยลงทุนทีป่รากฏรายชื่อในสมุดทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุน หากได้กระทำตามข้อกำหนดในข้อ
ผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ใหถ้ือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าทีแ่ล้ว 
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บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำนำหน่วยลงทุน ใน
กรณีดังนี ้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือ หน่วยลงทนุในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ 
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายตอ่ผู้ลงทุนที่มใิช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผูม้ีเงินลงทุนสูง ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุน
รวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 
(ค) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายตอ่ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอน
หน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่กำหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 
(ง) การโอนหรือการจำนำหน่วยลงทุน ดังนี้ 
1. หน่วยลงทุนทีบ่ริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผูถ้ือหนว่ยลงทนุก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวทีจ่ัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ  
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน  
 
18. ขอ้จำกัดการถือหน่วยลงทุน :  

 
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหนว่ยลงทนุที่จำหน่ายไดแ้ล้ว
ทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบริษัทจัดการ  
 
19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทนุ :  

 
การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกำหนดใหต้้องได้รับมตขิองผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษทั
จัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามมตขิองผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ใหถ้ือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้ง
ปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกลา่วและมีผลผูกพันตามมต ิ
 
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแยง้กับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั้น
เสียไป 
 
ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหนว่ยลงทุนอย่างมนีัยสำคัญ ต้องได้รับมติ
พิเศษของผู้ถือหนว่ยลงทุน (มตขิองผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคีะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจำนวนหน่วยลงทุน
ทั้งหมดของผูถ้ือหนว่ยลงทุนซ่ึงเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนงัสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 
การขอมติผูถ้ือหนว่ยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผูถ้ือหน่วยลงทุนที่กำหนด
ไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กำหนดไวใ้นมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กำหนดในประกาศนี้แล้ว ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์เพิ่มเตมิดังต่อไปนี้ดว้ย 
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(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติทีม่ีผลกระทบต่อผู้ถือหนว่ยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมตพิิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ไดร้ับผลกระทบ แล้วแต่
กรณี 
(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติทีม่ีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนไมว่่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมาก
หรือมตพิิเศษของจำนวนหนว่ยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติทีม่ีผลกระทบต่อผู้ถือหนว่ยลงทุนชนดิใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษ
ของจำนวนหนว่ยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี  
 
20. วธิีการแก้ไขเพิม่เติมขอ้ผกูพัน :  

 
การแก้ไขเพิม่เตมิส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธกีารที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสำคัญที่เป็นไป
ตามและไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดย
อาศัยอำนาจของกฎหมายดังกลา่ว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนทีแ่ก้ไขเพิ่มเตมินั้นมผีลผูกพันคู่สัญญา 
 
การแก้ไขเพิม่เตมิข้อผูกพันในเรือ่งที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหนว่ยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญต้องไดร้ับมติพิเศษของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ทั้งนี้ เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหนว่ยลงทุนอยา่งมีนัยสำคญั ให้รวมถึง 
 
(ก) ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทนุให้แกผู่้ถือหนว่ยลงทุน 
(ข) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนตามข้อ 6 ของประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที ่ทน. 19/2554 
(ค) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรบัชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอ่ืน  
(ง) ข้อกำหนดเกี่ยวกบัการประกนัตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุน
รวมมปีระกัน และข้อกำหนดเกีย่วกับการแกไ้ขเพิม่เตมิสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลใหผู้้ถือหน่วยลงทุนเสีย
ผลประโยชน ์
(จ) เรื่องที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เหน็ว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหนว่ยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ 
การแก้ไขเพิม่เตมิข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ใหม้ีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่
ต้องได้รับมติของผู้ถือหนว่ยลงทนุ 
 
(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเตมิข้อผูกพันใหม้ีสาระสำคัญสอดคล้องกบัโครงการจัดการกองทุนรวมทีแ่ก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รับ
มติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน แล้วแต่กรณี หรือ 
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเตมิข้อผกูพันน้ันเหมาะสม มีความจำเปน็หรือสมควร และไม่
กระทบต่อสิทธขิองผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคญั 
การแก้ไขเพิม่เตมิข้อผูกพันไม่วา่กรณีใด 
 
ต้องกระทำเป็นหนังสือลงลายมอืชื่อโดยบคุคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ 
พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจดัใหม้ีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ทีท่ำการและเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อใหผู้้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดไูด้ รวมทัง้จัดส่งสรุปการแกไ้ขเพิ่มเตมิข้อผูกพันพร้อม
ทั้งเหตผุลและความจำเป็นใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนพร้อมกบัการส่งรายงานประจำปีของกองทุนรวม  
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21. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  
 
21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไมม่ี  
 
21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 
22. การเลิกกองทุนรวม :  
 
22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :  

บริษัทจัดการจะเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมในกรณีดังต่อไปนี้ 
  
22.1.1 หากปรากฏวา่กองทุนเปดิใดมีผู้ถือหน่วยลงทุนหรือมีมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้  
 
    (1) จำนวนผู้ถือหนว่ยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวนัทำการใด หรือ  
 
    (2) มูลค่าหนว่ยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมลูค่าที่ตราไวข้องหนว่ยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 100 
ล้านบาทในวันทำการใด และบรษิัทจัดการประสงคจ์ะเลิกกองทนุน้ัน  
 
    (3) เมื่อมีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่าสองในสามของจำนวนหนว่ยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที่เป็นการขายคืนหนว่ยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวม
ฟีดเดอร์ กองทุนรวมดชันี และกองทุนรวมอทีีเอฟ  
 
    (4) มียอดรวมการขายคืนหนว่ยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลาหา้วันทำการซื้อขายหนว่ยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็น
จำนวนเกินกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ำหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีทีเ่ป็นการขายคืนหนว่ย
ลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมดชันี และกองทุนรวมอีทีเอฟ 
  
ทั้งนี้ ความในข้อ 22.1.1 (3) และ (4) มิให้นำมาใช้บังคบักับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการพจิารณาแล้ว มีความเชื่อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ เน่ืองจากกองทุนรวม
ยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มคีุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพยีงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับ
ผลกระทบจากการขายคืนนั้น 
 
(5) เมื่อปรากฏข้อเทจ็จรงิที่บริษทัจัดการพจิารณาแล้วมีความเชือ่โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วย
ลงทุนตามข้อ 22.1.1 (3) และ (4) และการเลิกกองทุนรวมจะเปน็ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม  ทั้งนี้ แต่ไม่
รวมถึงกรณีที่เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวมฟีดเดอร์ 
กองทุนรวมดชันี และกองทุนรวมอีทีเอฟ 
 
22.1.2 เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษทัจัดการเลิกกองทุน ในกรณีที่บริษทัจัดการกระทำหรืองดเว้น
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กระทำจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบัตติามหน้าที่ของตน  
 
22.1.3 เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผูถ้ือหน่วยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึง่ของจำนวนหน่วยลงทุนที่
จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการ  
 
22.1.4 สำนักงานอาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป หากปรากฏว่า บุคคลใดหรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึง่เกินกว่าหนึง่ในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่
จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น เว้นแต่เขา้ข้อยกเว้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด  
 
22.1.5 เมื่อสำนักงานมีคำสั่งเลิกกองทุนตามมาตรา 128 แหง่พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ หรือเมื่อ
สำนักงานมีคำส่ังเพิกถอนการอนุมัติใหจ้ัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวธิีการจัดตั้งและจัดการกองทุน  
 
22.1.6. ในกรณีที่ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแลว้ ปรากฏว่าไม่มตีราสารที่สามารถลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชนสู์งสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษทัจัดการขอสงวนสิทธิทีจ่ะเลิกโครงการจัดการและ
ดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดไว้ในโครงการจัดการต่อไป  
  
22.1.7. เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน คือ  
 
1. เมื่อกองทุนมมีูลค่าหน่วยลงทนุมากกว่าหรือเท่ากับ 10.83 บาท และ  
 
2. มูลค่าหน่วยลงทุนที่จะรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมัติ ต้องไม่ตำ่กว่า 10.80 บาท และ  
 
3. บริษัทจัดการสามารถรวบรวมเงินสดหรือตราสารสภาพคล่องได้เพียงพอ เพื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตใิห้กบัผู้
ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบใุนโครงการ  
 
 
22.1.8 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพจิารณาเลิกโครงการ ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถนำเงินไปลงทุนใน
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไวใ้นโครงการ และ/หรือกรณีกองทุนมี
ขนาดกองทุนลดลงเหลือน้อยจนไม่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนต่อไป และบรษิัทจัดการประสงค์จะเลิก
กองทุนเปิดน้ัน  
 
ทั้งนี้ บริษทัจัดการจะดำเนินการเลิกโครงการตามที่ได้ระบุไว้ เวน้แต่กรณีที่คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหนว่ยงานอื่นใดที่มีอำนาจตาม
กฎหมายได้แก้ไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กำหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน เปน็อย่างอื่น บริษัท
จัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามนั้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหนว่ยลงทุนแล้ว และไม่ถือเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการ  
 
22.2. การดำเนินการของบรษิัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :  
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22.2.1การเลิกกองทุนรวมกรณีไม่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า 
(ก) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันทำการที่ปรากฏเหตตุามข้อ 22.1.1. ถึงข้อ 22.1.8. 
 
(ข) แจ้งให้ผูถ้ือหนว่ยลงทุนทีม่ชีือ่อยู่ในทะเบยีนผู้ถือหนว่ยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน รวมทั้งแจ้งเป็น
หนังสือใหผู้้ดูแลผลประโยชนแ์ละสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้วย ทั้งนี้ ภายใน 3 วนัทำการนับแต่วันทำการ
ที่ปรากฏเหตตุามข้อ 22.1.1. ถงึข้อ 22.1.8. 

(ค) จำหน่ายหลักทรัพยห์รือทรพัย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการที่ปรากฏ
เหตุตามข้อ 22.1.1. ถึงข้อ 22.1.8. เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยอตัโนมัต ิ
 
(ง) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผูถ้ือหน่วยลงทนุภายใน 10 วันทำการ
นับแต่วันทำการที่ปรากฏเหตตุามข้อ 22.1.1. ถงึข้อ 22.1.8. และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคนืหน่วยลงทุนแล้วจะ
ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดน้ัน   
 
 
22.2.2. เมื่อจะมีการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุของโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกําหนดการเลิก
กองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดําเนินการเก่ียวกับกองทุนดังต่อไปนี ้
 
(ก) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และแจง้ใหต้ลาดหลักทรัพยท์ราบ
ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทนุน้ันเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ก่อนวนัเลิกกองทุนเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วันทำการ และ 
 
(ข) ดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเวบ็ไซตข์องบริษทัจัดการกองทุนรวมหรอืทางหนังสือพมิพ์ หรือ
โดยจัดใหม้ีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิัทจัดการกองทุนรวมและ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น 
 
 
(ค) จำหน่ายทรัพย์สินของกองทนุเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์
และตั๋วสัญญาใช้เงินทีม่ีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถามให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน 

  
23. การชำระบัญชีเมือ่เลิกกองทุน :  

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี โดยจะแต่งตัง้ผู้ชำระบัญชทีี่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ
เพื่อทำหน้าที่รวบรวม และแจกจา่ยทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชำระหนี้สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
รวมทัง้ทำการอย่างอื่นตามแตจ่ำเป็นเพื่อชำระบญัชีกองทุนให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงือ่นไข และวธิีการที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด สำหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชำระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่าย
จากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชำระบญัชจีะดำเนินการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ
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เท่าที่คงเหลืออยูต่ามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฎในทะเบียนผูถ้ือหน่วย
ลงทุน ณ วันเลิกโครงการ  
 
เมื่อได้ชำระบญัชีเสรจ็เรียบร้อยแล้ว ผู้ชำระบัญชีจะทำการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกบัสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยูใ่ห้ผูช้ำระบญัชจีัดการ
โอนทรัพย์สินดังกล่าวใหต้กเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทั้งนี้ การชำระบัญชีของกองทุนรวมจะเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรอืสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนด หรือจะกำหนดตอ่ไป 

 
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบรษิัท
จัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษทัจัดการกองทุนรวม  
 

 


