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สำหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีที่ 6 สิน้สุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565 

ONE-GLOBHY 
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ 

กองทุนรวมสำหรบั 

ผู้ลงทุนท่ัวไป 
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ 

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น

ONE GLOBAL SHORT-DATED         

HIGH YIELD BOND FUND               

(ONE-GLOBHY) 

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน 



กองทุนเปด วรรณ โกลบอล ไฮยิลดบอนด ระยะสั้น
รายละเอียดโครงการจัดการ
1. ขอมูลทั่วไป

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปด วรรณ โกลบอล ไฮยิลดบอนด ระยะสั้น
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : ONE GLOBAL SHORT-DATED HIGH YIELD BOND FUND
ชื่อยอโครงการ : ONE-GLOBHY
ประเภทโครงการ : กองทุนเปด
ประเภทการขาย : หลายครั้ง
การกําหนดอายุโครงการ : ไมกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) : -
ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูลงทุนทั่วไป
ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
วัตถุประสงคของโครงการ :

เพื่อเปนการระดมเงินออมจากประชาชนทั่วไปและสถาบัน ที่ตองการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศ โดยกองทุนจะเนนลงทุน
ในกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ BNY MELLON GLOBAL SHORT-DATED HIGH YIELD BOND FUND Class USD W 
(Acc.) ซึ่งกองทุนดังกลาวมีวัตถุประสงคในการลงทุนเพื่อสรางผลตอบแทนที่สูงกวาดัชนีอัตราผลตอบแทนของ LIBOR USD 3 Month โดย
เนนลงทุนในตราสารหนี้ประเภทใหผลตอบแทนสูง (high yied bond)

2. ประเภทกองทุน
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารหนี้
ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมฟดเดอร
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : BNY MELLON GLOBAL SHORT-DATED HIGH YIELD BOND FUND Class USD W (Acc.)
ประเทศที่กํากับดูแลการเสนอขาย : ไอรแลนด ( IRELAND )
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ :
- กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซอน
ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับตางประเทศ : กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

1. กองทุนเปด วรรณ โกลบอล ไฮยิลดบอนด ระยะสั้น มีนโยบายลงทุนในตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของ BNY MELLON GLOBAL SHORT-DATED HIGH YIELD BOND 
FUND (กองทุนหลัก) Class USD W (Acc.) ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ (USD) เพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักเปนกองทุนยอย (sub-fund) ของ BNY Mellon Global Funds, plc บริหารจัดการ
โดย BNY Mellon Global Management Limited จัดตั้งตามกฎเกณฑของ Undertaking for Collective Investment in 
Transferable Securities (UCITS) ภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของของประเทศไอรแลนด (Ireland) และอยูภายใตการกํากับดูแลของ Central 
Bank of Ireland ซึ่งเปนสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO)

กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนดังนี้ 

(1) ตราสารหนี้ระยะสั้นทั่วโลกที่ใหผลตอบแทนในระดับสูง (High Yield Bond) ที่มีอายุหรือกําหนดครบอายุภายในระยะเวลาประมาณ 3 ป 
ไมนอยกวารอยละ 50 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก โดยไมจํากัดการลงทุนในภูมิภาคหรือกลุมอุตสาหกรรม 

(2) ตราสารหนี้ หรือตราสารที่มีความเชื่อมโยงหรืออางอิงกับตราสารหนี้ (debt related securities) ที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่
ลงทุนได (Investment grade quality) หรืออันดับความนาเชื่อถืออยูในอับดับตํ่ากวาที่ลงทุนได (sub investment grade quality) หรือ
ตราสารหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับ (unrated) และ 



(3) สัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) (เชน สัญญาทางการเงินที่มูลคาของสัญญาอางอิงกับการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย) โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทน และลดคาใชจาย และ/หรือความเสี่ยงโดยรวมของกองทุน 

ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารดังตอไปนี้

- ไมจํากัดการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอับดับตํ่ากวาที่ลงทุนได (sub investment grade quality) หรือตราสาร
หนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับ (unrated)

- ไมเกินรอยละ 10 ในหนวยลงทุนของกองทุนอื่น

- ไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิใน unsecuritised loan participation และ/หรือ loan assignments

- ไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิในตราสารที่เปลี่ยนมือได หรือตราสารตลาดเงิน ที่ไมไดซื้อขายในตลาดที่เปนที่ยอมรับตาม
หลักเกณฑของ UCITS และ

- ไมนอยกวารอยกวา 20 ในตราสารหนี้กลุมประเทศกําลังพัฒนา (emerging markets) พันธบัตรภาครัฐยุโรป (sovereign Eurobonds) 
หุนกูภาคเอกชน (corporate bonds) loans and sovereign loans ตั๋วเงินคลัง (local treasury bill) พันธบัตร (notes and bonds) 
บัตรเงินฝาก (certificates of deposit) ตราสารพาณิชย (commercial paper and money market securities)

- ไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิในตราสารหนี้ หรือตราสารที่มีความเชื่อมโยงหรืออางอิงกับตราสารหนี้ (debt related 
securities) ที่จดทะเบียน หรือ ซื้อขายบนตลาดหลักทรัพยประเทศรัสเซีย

- ในกรณีสภาวะตลาดมีความไมแนนอนกองทุนหลักจะลดสัดสวนการลงทุนในตราสารหนี้ประเภท High Yield Bond และนําเงินลงทุนสวน
ใหญไปลงทุนในเงินสดหรือทรัพยสินเทียบเทาเงินสดเพื่อปองกันมูลคาทรัพยสินของกองทุน 

ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient 
Portfolio Management) หรือเพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) ตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนหลัก

อนึ่ง กองทุนหลักมีการเสนอขายในหลายชนิดของหนวยลงทุน (Class of Units) ซึ่งแตละชนิดของหนวยลงทุน อาจมีความแตกตางกันใน
เรื่องของสกุลเงิน คาธรรมเนียม หลักเกณฑของจํานวนขั้นตํ่าในการสั่งซื้อ เปนตน โดยกองทุนจะลงทุนใน “Class USD W (Acc.) ” อยางไร
ก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหนวยลงทุน (Class of Units) ในอนาคตตามความเหมาะสมเพื่อ
ประโยชนในการดํารงวัตถุประสงคของการบริหารจัดการกองทุนใหเปนไปตามที่ไดระบุในหนังสือชี้ชวนนี้โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวย
ลงทุนแลว ซึ่งบริษัทจัดการจะดําเนินการแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถือหนวยลงทุนทราบโดยเร็วโดยจะติดประกาศไวที่
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะสงคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศไอรแลนด ในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐ โดยกองทุนหลักจะนําเงิน
ดอลลารสหรัฐไปลงทุนในหลักทรัพยในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐ (USD) หรือในสกุลเงินอื่นใดที่มีการลงทุนโดยกองทุนหลัก อนึ่ง บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงการสงคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอื่นใดนอกเหนือจากประเทศ
ไอรแลนด และหรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินได โดยบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และไมถือเปนการดําเนิน
การที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบทางเว็บ
ไซตของบริษัทจัดการ และ/หรือชองทางอื่นใดโดยเร็ว นับตั้งแตวันที่บริษัทจัดการรูหรือรับทราบเหตุการณดังกลาว

2. สวนที่เหลือจากการลงทุนในกองทุนหลัก กองทุนอาจลงทุนในตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel lll สัญญาซื้อขายลวงหนาที่มี 
underlying เปนตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ ตราสาร Basel III รวมกันทุกขณะไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน และ
หรือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นใด ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือให
ความเห็นชอบใหลงทุนเพิ่มเติมไดในอนาคต โดยจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศใหสอดคลองกับนโยบายกองทุนที่กําหนดไว

3. กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎขอบังคับ และปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน ทิศทางราคาหลักทรัพย อัตรา
ดอกเบี้ย และสภาวะอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงคาใชจายในการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา เปนตน ทั้งนี้ กองทุนลงทุนในตางประเทศ 
กองทุนจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (derivatives) ที่มีตัวแปรเปนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศโดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจาก
สภาวะของตลาดในขณะนั้น

4. ในกรณีที่กองทุนหลักมีการลงทุนในทรัพยสินประเภทอื่นที่ไมใชทรัพยสินที่กองทุนไทยสามารถลงทุนได ไดแก Credit Default Swaps 



(CDS) ในฐานะ ผูขายสัญญา (Protection seller) และ unsecuritised loan participation และ/หรือ loan assignments รวมกันใน
อัตราสวนที่มากกวารอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้

(4.1) บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในตางประเทศกองทุนใหม เพื่อเปนกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนตางประเทศกองทุน
ใหมดังกลาว จะมีนโยบายการลงทุนที่ใกลเคียงกับกองทุนเดิม และตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และบริษัทเห็นวาการยายไป
ลงทุนในกองทุนดังกลาวเปนผลดีตอผลการดําเนินงานโดยรวมของกองทุนและเปนประโยชนของผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนตางประเทศกองทุนใหม ที่มีคุณสมบัติตามที่ สํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด หรือมีแนวทางให
ดําเนินการได ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเสร็จสิ้นโดยไมชักชา และจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผูถือหนวยลงทุน
ทราบตอไป

(4.2) หากเกิดกรณีใดๆ ที่ทําใหบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในตางประเทศกองทุนใหม เพื่อเปน กองทุนหลักแทน
กองทุนเดิมได บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการเลิกกองทุน โดยจะดําเนินการจําหนายหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่เหลืออยูของ
กองทุน เพื่อคืนเงินตามจํานวนที่รวบรวมไดหลังหักคาใชจายและสํารองคาใชจายที่เกี่ยวของของกองทุน (ถามี) ใหแกผูถือหนวยลงทุน ตาม
สัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่ถือตอจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด

5. ในสวนของการลงทุนในประเทศกองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) ตราสาร
หนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (Non – Investment Grade) และ ตราสารหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนา
เชื่อถือ (Unrated Securities) ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑหรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6. บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักเปนกองทุนตางประเทศอื่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นวาการลงทุนในกองทุน BNY 
MELLON GLOBAL SHORT-DATED HIGH YIELD BOND FUNG Class USD W (Acc.) (กองทุนหลัก) ไมเหมาะสม เชน มีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนอยางมีนัยสําคัญ โดยพิจารณาลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนใกล
เคียงกัน โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว 
ทั้งนี้ ในการโอนยายหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไปยังกองทุนตางประเทศอื่นขางตน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาดําเนินการ
ครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได อยางไรก็ตาม หากบริษัทจัดการไมสามารถลงทุนในกองทุนอื่นใด ที่มีนโยบายสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
โครงการ บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการขอมติผูถือหนวยลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการยกเลิกโครงการ
จัดการกองทุนรวมไ◌ด

7. กองทุนอาจเขาทําธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) หรือ ธุรกรรมประเภทการใหยืมหลักทรัพย (securities lending) 
โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

8. ในกรณีที่กองทุนตางประเทศมีมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงในลักษณะ ดังนี้

(1)  มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงมากกวา 2 ใน 3 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนปลายทางหรือ

(2)  ยอดรวมของมูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงในชวงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดตอกันคิดเปนจํานวนมากกวา 2 ใน3 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุนปลายทาง

รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. แจงเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลคาทรัพยสินลดลง พรอมแนวทางการดําเนินการของ
บริษัทจัดการใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถือหนวยลงทุน (แนวทางการดังกลาว
ตองคํานึงถึงประโยชนที่ดีที่สุดของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่มี
การเปดเผยขอมูลของกองทุน
ปลายทางที่ปรากฏเหตุ

2. เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการตาม ขอ 1. ตอผูลงทุนทั่วไป
(ดําเนินการใหบุคลากรที่เกี่ยวของเปดเผยขอมูลดังกลาวดวย) พรอมขอ 1.

3. ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตาม ขอ 1.
ภายใน 60 วันนับแตวันที่มีการ
เปดเผยขอมูลของกองทุน
ปลายทางที่ปรากฏเหตุ

4. รายงานผลการดําเนินการตามขอ 3. ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่
ดําเนินการตามขอ 3. แลวเสร็จ



อยางไรก็ตาม ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบหรือมีประกาศแกไขหรือเพิ่มเติม
ประเภทหรือลักษณะหรืออัตราสวนการลงทุนของหลักทรัพยหรือทรัพยสินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงประเภทหรือลักษณะหรืออัตราสวนการลงทุนใหเปนไปตามประกาศฯ ฉบับใหม โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผู
ถือหนวยลงทุนแลว

9. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบงประเภทของกองทุน ใหบริษัทจัดการดําเนินการแกไข
สัดสวนการลงทุนของกองทุนรวมใหเปนไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแตวันที่สัดสวนการลงทุนของกองทุนรวมไมเปนไปตาม
นโยบายการลงทุน เวนแตบริษัทจัดการจะไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนใหเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกลาว 
 

ทั้งนี้ ในการคํานวณสัดสวนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบงประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไมนับชวงระยะเวลาดังนี้รวม
ดวยก็ได โดยคํานึงถึงประโยชนของผูลงทุนเปนสําคัญ

(ก) ชวงระยะเวลา 30 วันนับแตวันที่จดทะเบียนเปนกองทุนรวม

(ข) ชวงระยะเวลา 30 วันกอนเลิกกองทุนรวม

(ค) ชวงระยะเวลาที่ตองใชในการจําหนายทรัพยสินของกองทุนเนื่องจากไดรับคําสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือมีการโอนยาย
กองทุนจํานวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ตองไมเกิน 10 วันทําการ
 

รายละเอียดของกองทุน BNY MELLON GLOBAL SHORT-DATED HIGH YIELD BOND FUND Class USD W (Acc.) (กองทุนหลัก) :
 

ชื่อกองทุนหลัก BNY MELLON GLOBAL SHORT-DATED HIGH YIELD BOND FUND Class USD W (Acc.)
วันที่จดทะเบียน
กองทุนหลัก 30 พฤศจิกายน 2559

วัตถุประสงค
การลงทุนของ
กองทุนหลัก

กองทุนมีวัตถุประสงคในการสรางผลตอบแทนที่สูงกวาดัชนีอัตราผลตอบแทนของLIBOR USD 3 Month

นโยบายการ
ลงทุนของ
กองทุนหลัก

กองทุนมีนโยบายลงทุนมากกวารอยละ 50 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิในตราสารหนี้ประเภทไฮยิลดทั่วโลกที่ให
ผลตอบแทนในระดับสูง (High Yield Bond) ที่มีอายุประมาณ 3 ป หรือนอยกวานั้น สวนที่เหลืออาจลงทุนใน
เงินสดหรือตราสารเทียบเทาเงินสด อยางไรก็ตาม ในสภาวการณที่ตลาดมีความไมแนนอน กองทุนอาจลด
สัดสวนการลงทุนในตราสารหนี้ที่ใหผลตอบแทนสูง และลงทุนในเงินสดหรือตราสารเทียบเทาเงินสดแทน เพื่อ
รักษามูลคาของกองทุนรวม ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน

กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้และตราสารเทียบเทาตราสารหนี้ โดยกองทุนอาจลงทุนในพันธบัตรที่ผูออก
อาจไถถอนกอนครบกําหนด (Callable Bonds) หรือหุนกูแปลงสภาพ (Convertible Bonds) ทั้งนี้ การ
ลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชนอาจไดรับมาพรอมกับใบสําคัญแสดงสิทธิ สงผลใหกองทุนอาจถือ
ครองตราสารทุน ซึ่งผูจัดการกองทุนจะตัดสินใจถือหรือจําหนายตราสารดังกลาวโดยพิจารณาจากผล
ประโยชนสูงสุดของกองทุนรวมและสภาวะตลาดในขณะนั้น

            

กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถือที่สามารถลงทุนได (Investment Grade) ตราสารที่มี
อันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (Non – Investment Grade) โดยไดรับการจัดอันดับตํ่ากวา 
BBB- ณ วันที่ลงทุนตามมาตรฐานของ Standard & Poor's (หรือสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถืออื่นที่
เทียบเทา) และตราสารที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated) โดยกองทุนอาจลงทุนในตราสารที่
ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted) ไดไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุน

กองทุนรวมอาจลงทุนในสินทรัพยสภาพคลองประเภทเงินสดหรือตราสารเทียบเทาเงินสด และกองทุนอาจ
ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่มีการลงทุนสอดคลองกับนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม (รวมทั้ง
กองทุนรวมExchange Traded Funds และกองทุนรวมตลาดเงิน) ไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินของ



กองทุน ทั้งนี้ เพื่อรักษาสภาพคลองของกองทุน

กองทุนอาจลงทุนใน Credit Default Swaps (CDS) ในฐานะผูซื้อสัญญา (Protection Buyer ) และ ใน
ฐานะผูขายสัญญา (Protection seller) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 

กองทุนอาจมีการลงทุนใน loan participations และ loan assignments ในอัตราสวนไมเกินรอยละ 10 
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

แมวากองทุนจะซื้อขายในสกุลเงินดอลลารสหรัฐเปนหลัก อยางไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในสินทรัพยที่เปน
สกุลเงินอื่นโดยไมจําเปนตองปองกันความเสี่ยงในสกุลเงินดอลลารสหรัฐก็ได

การขายและ
รับซื้อคืน

ทุกวันทําการ
 

อายุกองทุน ไมกําหนด
สกุลเงิน(Fund 
Currency) สกุลเงินดอลลารสหรัฐ

นโยบายการ
จายเงินปนผล ไมมีนโยบายการจายเงินปนผล

ดัชนีชี้วัด ดัชนี LIBOR USD 3 Month
ISIN Code IE00BD5CV864
Management 
Company BNY Mellon Global Management Limited

Administrator, 
Registrar and 
Transfer 
Agent

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company

Guild House, Guild Street, IFSC, Dublin 1 Ireland

Auditors
Ernst & Young

Harcourt Centre, Harcourt Street, Dublin 2 Ireland

Investment 
Manager Insight Investment Management (Global) Limited

คาธรรมเนียม
และคาใชจายที่
สําคัญของ
กองทุน

- Annual Management Fee: 0.50% ตอป

- Redemption Fee: ไมมี

- คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งและจัดการกองทุน (รวม Professional Advisers Fee): 
ไมเกิน 35,000 ยูโร โดยจะตัดคาใชจายภายในระยะเวลาไมเกิน 3 ปนับจากวันเสนอขายกองทุน

-Total Expense ratio: 0.63% ตอป
 

Website www.bnymellonim.com.

หมายเหตุ

(1) ขอความในสวนของกองทุน BNY MELLON GLOBAL SHORT-DATED HIGH YIELD BOND ไดถูกคัดเลือกมาเฉพาะสวนที่สําคัญและ
จัดแปลมาจากตนฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีทีมีความแตกตางหรือไมสอดคลองกับตนฉบับภาษาอังกฤษ ใหถือตามตนฉบับภาษา
อังกฤษเปนเกณฑ

(2) ในกรณีทีกองทุนหลักมีการแกไขเพิมเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นวาไมมีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะแกไข
เพิ่มเติมโครงการใหสอดคลองกับการเปลียนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว



3. ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเงินทุนโครงการ
จํานวนเงินทุนโครงการเริ่มตน : 3,000,000,000.00 บาท
นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : มี
ในระหวางระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหนวยลงทุนมากกวาจํานวนเงินทุน : เปนจํานวนรอยละ
15.0 ของจํานวนเงินทุนโครงการ
มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 10.0000 บาท
จํานวนหนวยลงทุนเริ่มตน : 300,000,000.0000 หนวย
ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม :

                              บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเพิ่มเงินทุนโครงการ และ/หรือวงเงินที่บริษัทจัดการไดรับจัดสรรขึ้น 
กรณีที่บริษัทจัดการลงทุนในตางประเทศจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ธนาคารแหงประเทศไทย หรือหนวยงานภาครัฐอื่น
ใดที่เกี่ยวของในการพิจารณาเพิ่มจํานวนเงินทุนของโครงการจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นวาการ
ดําเนินการดังกลาวจะกอใหเกิดประโยชนแกผูถือหนวยลงทุนและกองทุน โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ซึ่งการเพิ่ม
จํานวนเงินทุนของโครงการจะเปนไปตามหลักเกณฑและขั้นตอนการดําเนินการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนได และ/หรือบริษัทจัดการอาจยุติหรือปดเสนอการขายหนวยลงทุนครั้งแรกกอน
สิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนไดรวมถึงในกรณีที่กองทุนระดมทุนในชวงการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกไดไ◌มเพียงพอตอการ
ลงทุนในตางประเทศ หรือดวยเหตุอื่นใดที่กระทบตอการบริหารจัดการกองทุน ทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะ
คืนเงินคาจองซื้อ/สั่งซื้อหนวยลงทุนใหแ◌กผูจองซื้อ/สั่งซื้อหนวยลงทุนตอไปและจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 
วันนับตั้งแตวันถัดจากวันยุติการเสนอขายหนวยลงทุน หรือวันยกเลิกการจัดตั้งกองทุนแลวแตกรณี

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยุติโครงการในชวงการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก หรือหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุน
ครั้งแรก หากปรากฏวาจํานวนเงินที่ไดจากการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกไมเพียงพอตอการจัดตั้งกองทุนไดอยางเหมาะสมเพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั้งกองทุน โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือ
หนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตามขอกําหนดในเรื่องการคืนเงินคาสั่งซื้อหนวยลงทุน 

ในกรณีที่ภายหลังการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกแลวปรากฎวาไมมีตราสารที่สามารถลงทุนไดอยางเหมาะสมเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอผูถือหนวยลงทุนบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกโครงการจัดการและดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดไวในโครงการจัดการตอไป 
                         

4. การบริหารจัดการกองทุน
การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน
วัตถุประสงคของการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) :

- ที่มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไมซับซอน
วิธีการในการคํานวณ Global Exposure limit : Commitment approach 
อัตราสวนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไมเกินรอยละ : 100.0

การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ลงทุน
กลยุทธการบริหารกองทุน (Management Style) : อื่น ๆ
รายละเอียดเพิ่มเติมกลยุทธการบริหารกองทุน :

กองทุนมุงหวังใหผลการดําเนินงานกองทุนเคลื่อนไหวตามกองทุนหลักที่ลงทุน (passive mangement) ทั้งนี้ กองทุน BNY MELLON 
GLOBAL SHORT-DATED HIGH YIELD BOND FUND (กองทุนหลัก) มีวัตถุประสงคการลงทุนเพื่อสรางผลตอบแทนที่สูงกวาผลตอบแทน 
LIBOR USD 3 เดือน ในระยะเวลาการลงทุน 3 ป

ลักษณะการจายผลตอบแทนของกองทุน : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน
5. การแบงชนิดหนวยลงทุน (class of unit)



ประเภทการแบงชนิดหนวยลงทุน :
- คาธรรมเนียมหรือคาใชจายที่เรียกเก็บผูถือหนวยลงทุน
รายการ class of unit :

1. ชื่อยอ : ONE-GLOBHY-R
เปนชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไมเปน
รายละเอียดแตละชนิดหนวยลงทุน : หนวยลงทุนชนิด R
คําอธิบาย :

หนวยลงทุนชนิด R เหมาะสําหรับผูลงทุนทั่วไป โดยสามารถลงทุนขั้นตํ่าตั้งแต 5,000 บาทขึ้นไป

2. ชื่อยอ : ONE-GLOBHY-I
เปนชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไมเปน
รายละเอียดแตละชนิดหนวยลงทุน : หนวยลงทุนชนิด I
คําอธิบาย :

หนวยลงทุนชนิด I เหมาะสําหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล โดยสามารถลงทุนขั้นตํ่าตั้งแต 5,000,000 บาทขึ้นไป

6. การจายเงินปนผล
ชื่อยอ นโยบายการจายเงินปนผล

ONE-GLOBHY-R ไมจาย
ONE-GLOBHY-I ไมจาย

หลักเกณฑการจายเงินปนผล :

บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะไมจายเงินปนผล แตจะนําผลกําไรไปลงทุนตอเพื่อใหเกิดรายไดเพิ่มขึ้น

กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :

ไมม ี

7. การรับซื้อคืนหนวยลงทุน
รายการ class of unit :

1. ชื่อยอ : ONE-GLOBHY-R
มูลคาขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด

2. ชื่อยอ : ONE-GLOBHY-I
มูลคาขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด

วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :
- แบบดุลยพินิจของผูถือหนวยลงทุน
- แบบอัตโนมัติ
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทําการ
การรับซื้อคืนหนวยลงทุน : ผูถือหนวยลงทุน ไมตองแจงลวงหนา
รายละเอียดเพิ่มเติม :

การรับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบดุลยพินิจของผูลงทุน

1. การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 



(1) ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทุกวันทําการ ภายในเวลาที่
บริษัทจัดการกําหนด ตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนซึ่งจะใชมูลคาหนวยลงทุนที่คํานวณไดเมื่อสิ้นวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนนั้น เปน
เกณฑในการคํานวณและเปนราคาที่รับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว 

การสั่งขายคืนหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ภายหลังระยะเวลาที่บริษัทจัดการกําหนดในแตละวัน
ทําการซื้อขายหนวยลงทุน ใหถือวาเปนการสั่งขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนถัดไป ตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนซึ่ง
จะใชมูลคาหนวยลงทุนที่คํานวณไดเมื่อสิ้นวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนถัดไปนั้นเปนเกณฑในการคํานวณและเปนราคาที่รับรองโดยผูดูแล
ผลประโยชนแลว

ทั้งนี้ เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ ซึ่งวันหยุดทําการของกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนไปลงทุน อาจจะไมตรง
กับวันหยุดทําการของประเทศไทย จึงอาจสงผลกระทบตอการสงคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน และ/หรือระยะเวลาในการชําระเงินคารับซื้อคืน
หนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มวิธีการ วันและเวลาทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพื่อเปนการอํานวย
ความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต หรือเพื่อใหสอดคลองกับการลงทุน การทําธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย การชําระราคา หรือ
ธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปดประกาศเพื่อแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา 1 วัน ยกเวนกรณีที่เกิด
จากปจจัยที่ควบคุมไมได หรือกรณีจําเปนและสมควร บริษัทจัดการจะแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวโดยพลัน

(2) ผูถือหนวยลงทุนจะตองกรอกรายละเอียดในใบคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนใหครบถวน ถูกตอง และชัดเจน โดยระบุจํานวนหนวยลงทุนที่
จะขายคืนหรือจํานวนเงินที่ผูถือหนวยลงทุนตองการไดรับจากการขายคืนหนวยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
ที่รับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนจะสงมอบหลักฐานการรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน ใหแกผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน 

ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนสามารถสงคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนผานทางโทรสารได ซึ่งผูถือหนวยลงทุนที่ตองการสงคําสั่ง
ขายคืนหนวยลงทุนผานทางโทรสาร จะตองแสดงความจํานงโดยการกรอกแบบฟอรมคําขอใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนทางโทรสาร พรอม
ทั้งลงนามและแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการกําหนด และจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการระบุไวในคําขอใชบริการดัง
กลาว และผูถือหนวยลงทุนที่ตกลงใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานทางโทรสาร จะตองยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กําหนด
ไวในคําขอใชบริการดังกลาว และ/หรือ ที่จะแกไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่อง
มาจากความขัดของของระบบ

(3) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนระบุจํานวนหนวยลงทุนที่จะขายคืน หรือจํานวนเงินที่ผูถือหนวยลงทุนตองการไดรับจากการขายคืนหนวย
ลงทุนในใบคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนมากกวาจํานวนหนวยลงทุนหรือมูลคาหนวยลงทุนหักดวยคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) 
ของผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคที่จะขาย
คืนหนวยลงทุนทั้งหมดเทาที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น 

อนึ่ง ในกรณีที่คําสั่งขายคืนใดๆที่จะมีผลทําใหจํานวนหนวยลงทุนในบัญชีกองทุนเปดของผูถือหนวยลงทุนรายนั้นๆลดลงเหลือนอยกวา 100 
หนวย บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนทั้งหมดเทาที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน

(4) บริษัทจัดการจะแจงตอนายทะเบียนหนวยลงทุนใหทําการตรวจสอบรายการสั่งขายคืนหนวยลงทุนกับทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หาก
ถูกตองนายทะเบียนหนวยลงทุนจะเปนผูยกเลิกหนวยลงทุนดังกลาวพรอมออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนสงใหผูถือหนวยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนนั้น ๆ 

ทั้งนี้ สิทธิการขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดทําการบันทึกรายการสั่งขายคืนหนวย
ลงทุนของผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการใหมีการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแตวันรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนตางประเทศที่มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม และผูประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของในตางประเทศซึ่งจะกระทบตอการชําระราคา ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมไดระบุเกี่ยวกับวัน
หยุดทําการในตางประเทศดังกลาวไวแลวในโครงการ เวนแตกรณีตามขอ "การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือ
หนวยลงทุน" ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนตามวิธีที่ผูถือหนวยลงทุนระบุไวในแบบคําขอเปดบัญชีกองทุนเปด

ในกรณีที่บริษัทจัดการยังไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนตามกําหนดเวลาขางตนเนื่องจากจําเปนตองใชระยะเวลาในการคํานวณ
มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามที่สมาคมกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เสร็จสิ้นการคํานวณดัง



กลาว

(6) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบริษัทจัดการยังไม
สามารถรับซื้อคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนได โดยอยูในระหวางการดําเนินการของบริษัทจัดการตามขอ "การไมขายไมรับซื้อคืนไม
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามสั่ง" ผูถือหนวยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั่งขายคืนของผูถือหนวยลงทุนไดในระหวางวันทําการใดที่บริษัทจัดการ
หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณ
 
(7) การลดจํานวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนจะกระทําในวันทําการถัดจากวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนจํานวนนั้น
 
(8) กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนที่ไดรองขอใหบริษัทจัดการออกใบหนวยลงทุนแทนหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน ตองการขายคืนหนวย
ลงทุนจํานวนนั้นๆ ผูถือหนวยลงทุนตองติดตอบริษัทจัดการโดยตรงเพื่อสงมอบคืนใบหนวยลงทุนเปนเวลาลวงหนาไมนอยกวา 2 วันทําการ
กอนการสั่งขายคืนหนวยลงทุน เพื่อใหนายทะเบียนหนวยลงทุนดําเนินการโอนหนวยลงทุนจํานวนนั้นๆ เขาระบบไรใบหนวยลงทุนเสียกอน
 
2. การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานระบบโทรศัพท (บริษัทจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบริการ โดยปดประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัท
จัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน)

(1) ผูถือหนวยลงทุนที่ไดกรอกรายละเอียดในแบบคําขอใชบริการผานระบบโทรศัพทแลว ตองการขายคืนหนวยลงทุน
ผานระบบโทรศัพทจะตองสั่งขายคืน โดยระบุจํานวนหนวยลงทุนที่จะขายคืนหรือจํานวนเงินที่ผูถือหนวยลงทุนตองการไดรับจากการขายคืน
หนวยลงทุน ตามขั้นตอนการทํารายการที่ระบุไวในเอกสารประกอบการใชบริการผานระบบโทรศัพทใหครบถวน โดยบริษัทจัดการจะโอน
เงินคาขายคืนหนวยลงทุนเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในแบบคําขอใชบริการผานระบบโทรศัพทภายใน 5 วันทําการ
นับแตวันรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนตางประเทศที่มีลักษณะในทํานองเดียว
กับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของในตางประเทศซึ่งจะกระทบตอการชําระราคา ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวม
ไดระบุเกี่ยวกับวันหยุดทําการในตางประเทศดังกลาวไวแลวในโครงการ โดยผูถือลงทุนจะสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุนผานระบบโทรศัพท
ไดเมื่อบริษัทจัดการไดออกเลขรหัสประจําตัวใหแลวเทานั้น

ในกรณีที่บริษัทจัดการยังไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนตามกําหนดเวลาขางตนเนื่องจากจําเปนตองใชระยะเวลาในการคํานวณ
มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามที่สมาคมกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เสร็จสิ้นการคํานวณดัง
กลาว

ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนระบุจํานวนหนวยลงทุนที่จะขายคืน หรือจํานวนเงินที่ผูถือหนวยลงทุนตองการไดรับจากการขายคืนหนวยลงทุน 
มากกวาจํานวนหนวยลงทุนหรือมูลคาหนวยลงทุนหักดวยคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ของผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏอยูใน
รายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคที่จะขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดเทาที่ปรากฏ
อยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น 

อนึ่ง ในกรณีที่คําสั่งขายคืนใดๆที่จะมีผลทําใหจํานวนหนวยลงทุนในบัญชีกองทุนเปดของผูถือหนวยลงทุนรายนั้นๆลดลงเหลือนอยกวา 100 
หนวย บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนทั้งหมดเทาที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึก
โดยนายทะเบียนหนวยลงทุน

(2) ผูถือหนวยลงทุนที่ตองการขายคืนหนวยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดทุกวันทําการ ภายในเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด ใหถือวา
เปนการสั่งขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนนั้นตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนซึ่งจะใชมูลคาหนวยลงทุนที่คํานวณไดเมื่อ
สิ้นวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนนั้นๆ เปนเกณฑในการคํานวณและเปนราคาที่รับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว 

การขายคืนหนวยลงทุน ภายหลังระยะเวลาที่บริษัทจัดการกําหนดในแตละวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ใหถือวาเปนการสั่งขายคืนหนวย
ลงทุนในวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนถัดไปตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนซึ่งจะใชมูลคาหนวยลงทุนที่คํานวณไดเมื่อสิ้นวันทําการซื้อขาย
หนวยลงทุนถัดไปนั้นเปนเกณฑในการคํานวณและเปนราคาที่รับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว 

ทั้งนี้ เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ ซึ่งวันหยุดทําการของกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนไปลงทุน อาจจะไมตรง
กับวันหยุดทําการของประเทศไทย จึงอาจสงผลกระทบตอการสงคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน และ/หรือระยะเวลาในการชําระเงินคารับซื้อคืน
หนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มวิธีการ วันและเวลาทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพื่อเปนการอํานวย
ความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต หรือเพื่อใหสอดคลองกับการลงทุน การทําธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย การชําระราคา หรือ
ธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปดประกาศเพื่อแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา 1 วัน ยกเวนกรณีที่เกิด



จากปจจัยที่ควบคุมไมได หรือกรณีจําเปนและสมควร บริษัทจัดการจะแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวโดยพลัน 

(3) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะทําการตรวจสอบรายการสั่งขายคืนหนวยลงทุนกับทะเบียนผูถือหนวยลงทุนหากถูกตองนายทะเบียนหนวย
ลงทุนจะเปนผูยกเลิกหนวยลงทุนดังกลาว และจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนทางไปรษณียภายใน 5 วันทํา
การ นับตั้งแตวันถัดจากวันทําการสั่งขายคืนหนวยลงทุน โดยจะใชหลักฐานที่ปรากฏกับบริษัทจัดการเทานั้นเปนหลักฐานในการทํารายการที่
ถูกตองและใชอางอิงได 

ทั้งนี้ สิทธิการขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดทําการบันทึกรายการสั่งขายคืนหนวย
ลงทุนของผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

(4) ผูสั่งขายคืนหนวยลงทุนที่ไดทํารายการขายคืนหนวยลงทุนผานระบบโทรศัพทแลวจะเพิกถอนการสั่งขายคืนหนวยลงทุนไมได 

(5) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไดสั่งขายคืนหนวยลงทุนผานระบบโทรศัพทและบริษัทจัดการยังไมสามารถรับซื้อคืนหนวยลงทุนของผูถือ
หนวยลงทุนได โดยอยูในระหวางการดําเนินการของบริษัทจัดการตามขอ "การไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขาย
คืนหนวยลงทุน" ผูถือหนวยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั่งขายคืนไดในระหวางวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใด ที่บริษัทจัดการ 

ทั้งนี้ การยกเลิกคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดรับการอนุมัติจากบริษัทจัดการกอนเทานั้น 

(6) การลดจํานวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนจะกระทําในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนจํานวนนั้น 

(7) กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนที่ไดรองขอใหบริษัทจัดการออกใบหนวยลงทุนแทนหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน ตองการขายคืนหนวย
ลงทุนจํานวนนั้นๆ ผูถือหนวยลงทุนตองติดตอบริษัทจัดการโดยตรงเพื่อสงมอบคืนใบหนวยลงทุนเปนเวลาลวงหนาไมนอยกวา 2 วันทําการ
กอนการสั่งขายคืนหนวยลงทุน เพื่อใหนายทะเบียนหนวยลงทุนดําเนินการโอนหนวยลงทุนจํานวนนั้นๆ เขาระบบไรใบหนวยลงทุนเสียกอน 

3. การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet) 

(1) ผูถือหนวยลงทุนที่ตองการสั่งขายคืนหนวยลงทุนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet) จะตองทําการเปดบัญชีการขอใชบริการผาน 
Internet ตามขั้นตอนที่บริษัทจัดการกําหนด โดยผูลงทุนจะสามารถใชบริการผาน Internet ไดตอเมื่อไดรับการอนุมัติการเปดบัญชีผูถือ
หนวยลงทุนและไดรับรหัสผาน จากบริษัทจัดการแลวเทานั้น 

(2) ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุนโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet) ไดทุกวันทําการ ภายในเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด 
ตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนซึ่งจะใชมูลคาหนวยลงทุนที่คํานวณไดเมื่อสิ้นวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนนั้น เปนเกณฑในการคํานวณ และ
เปนราคาที่รับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว 

การสั่งขายคืนหนวยลงทุนโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet) ภายหลังระยะเวลาที่บริษัทจัดการกําหนดในแตละวันทําการซื้อขายหนวย
ลงทุน ใหถือวาเปนการสั่งขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนถัดไป ตามราคาขายหนวยลงทุนซึ่งจะใชมูลคาหนวยลงทุนที่
คํานวณไดเมื่อสิ้นวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนถัดไปนั้น เปนเกณฑในการคํานวณและเปนราคาที่รับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว 

ทั้งนี้ เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ ซึ่งวันหยุดทําการของกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนไปลงทุน อาจจะไมตรง
กับวันหยุดทําการของประเทศไทย จึงอาจสงผลกระทบตอการสงคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน และ/หรือ ระยะเวลา ในการชําระเงินคารับซื้อคืน
หนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มวิธีการ วันและเวลาทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพื่อเปนการอํานวย
ความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต หรือเพื่อใหสอดคลองกับการลงทุน การทําธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย การชําระราคา หรือ
ธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปดประกาศเพื่อแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา 1 วัน ยกเวนกรณีที่เกิด
จากปจจัยที่ควบคุมไมได หรือกรณีจําเปนและสมควร บริษัทจัดการจะแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวโดยพลัน 

(3) ผูถือหนวยลงทุนจะตองสั่งขายคืนหนวยลงทุนโดยระบุจํานวนหนวยลงทุนที่จะขายคืนหรือจํานวนเงินที่ผูถือหนวยลงทุนตองการไดรับ
จากการขายคืนหนวยลงทุน โดยมูลคาของการสั่งขายคืนหนวยลงทุนแตละครั้งจะตองไมเกิน 10,000,000 บาท หรือมูลคาอื่นใดที่จะ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ โดยประกาศผานทาง website ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ผูถือหนวย
ลงทุนจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใหครบถวน ถูกตอง และชัดเจน

(4) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนระบุจํานวนหนวยลงทุนที่จะขายคืน หรือจํานวนเงินที่ผูถือหนวยลงทุนตองการไดรับจากการขายคืนหนวย
ลงทุน มากกวาจํานวนหนวยลงทุนหรือมูลคาหนวยลงทุนหักดวยคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ของผูถือหนวยลงทุนที่



ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคที่จะขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมด
เทาที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น

อนึ่ง ในกรณีที่คําสั่งขายคืนใดๆที่จะมีผลทําใหจํานวนหนวยลงทุนในบัญชีกองทุนเปดของผูถือหนวยลงทุนรายนั้นๆลดลงเหลือนอยกวา100 
หนวย บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุน ทั้งหมดเทาที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน 

(5) บริษัทจัดการจะแจงตอนายทะเบียนหนวยลงทุนใหทําการตรวจสอบรายการสั่งขายคืนหนวยลงทุนกับทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หาก
ถูกตองนายทะเบียนหนวยลงทุนจะเปนผูยกเลิกหนวยลงทุนดังกลาวพรอมออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนสงใหผูถือหนวยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนนั้น ๆ 

ทั้งนี้ สิทธิการขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดทําการบันทึกรายการสั่งขายคืนหนวย
ลงทุนของผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

(6) บริษัทจัดการจะดําเนินการใหมีการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแตวันรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนตางประเทศที่มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม และผูประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของในตางประเทศซึ่งจะกระทบตอการชําระราคา ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมไดระบุเกี่ยวกับวัน
หยุดทําการในตางประเทศดังกลาวไวแลวในโครงการ ตามวิธีที่ผูถือหนวยลงทุนระบุไวในแบบคําขอเปดบัญชีกองทุนเปด 

ในกรณีที่บริษัทจัดการยังไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนตามกําหนดเวลาขางตนเนื่องจากจําเปนตองใชระยะเวลาในการคํานวณ
มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามที่สมาคมกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เสร็จสิ้นการคํานวณดัง
กลาว

(7) ผูถือหนวยลงทุนสั่งขายคืนหนวยลงทุนโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet) และบริษัทจัดการยังไมสามารถรับซื้อคืนหนวยลงทุนของผู
ถือหนวยลงทุนได โดยอยูในระหวางการดําเนินการของบริษัทจัดการตามขอ "การไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่ง
ขายคืนหนวยลงทุน" ผูถือหนวยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั่งขายคืนของผูถือหนวยลงทุนไดในระหวางวันทําการใดที่บริษัทจัดการหรือผู
สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณก็ตอ
เมื่อไดรับการอนุมัติจากบริษัทจัดการกอน 

(8) การลดจํานวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนจะกระทําในวันทําการถัดจากวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนจํานวนนั้น 

(9) กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนที่ไดรองขอใหบริษัทจัดการออกใบหนวยลงทุนแทนหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน ตองการขายคืนหนวย
ลงทุนจํานวนนั้นๆ ผูถือหนวยลงทุนตองติดตอบริษัทจัดการโดยตรงเพื่อสงมอบคืนใบหนวยลงทุนเปนเวลาลวงหนาไมนอยกวา 2 วันทําการ
กอนการสั่งขายคืนหนวยลงทุน เพื่อใหนายทะเบียนหนวยลงทุนดําเนินการโอนหนวยลงทุนจํานวนนั้นๆ เขาระบบไรใบหนวยลงทุนเสียกอน

4. การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต
บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยวิธีอื่นๆ รวมถึงชองทางบริการรับชําระเงินดวยวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็น
สมควร เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต เชน วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานทางเคาเตอรธนาคาร (Bill 
Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส (Internet Banking) เครื่องฝากถอน
เงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือวิธีการอื่นใดอันจะเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต โดยถือวา
การเพิ่มเติมวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงถึงวิธีการรับซื้อคืน
หนวยลงทุนนั้นๆ ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน โดยจะปด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และประกาศผานทาง website 
ของบริษัทจัดการ (ทั้งนี้ วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาวขางตน จะตองไดรับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบรอย
แลว)

กรณีรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ เมื่อเกิดเหตุการณตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ ตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนถืออยู โดยถือวาได
รับความยินยอมจากผูถือหนวยลงทุนแลว ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้

(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติใหแกผูถือหนวยลงทุน เมื่อเกิดเหตุตามขอ "เงื่อนไขในการเลิกกองทุน"

(2) บริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินที่ไดรับจากการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนเงินที่รวบรวมไดจากการจําหนาย



หลักทรัพยหรือทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุน ไปซื้อหนวยลงทุนของกองทุนเปดวรรณเดลี่ ภายใน 10 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันทํา
การที่ปรากฏเหตุตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน และจะถือวาเปนการเลิกกองทุนเปดนั้น โดยหลังจากที่ผูถือหนวยลงทุนไดรับการจัดสรร
หนวยลงทุนของกองทุนเปดวรรณเดลี่แลว ผูถือหนวยลงทุนสามารถดําเนินการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได โดย
เปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปดวรรณเดลี่ ทั้งนี้ นายทะเบียนหนวยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวย
ลงทุนของกองทุนเปดวรรณเดลี่ สงใหผูถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันคํานวณราคาขายหนวยลงทุนของกองทุน
เปดวรรณเดลี่ 

เงื่อนไข ขอจํากัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :

1. การชําระคารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน :
กรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนเงิน และจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทน 
โดยผูถือหนวยลงทุนตกลงรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการไดรับมติพิเศษใหชําระ
คาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงินได

2. การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน :

บริษัทจัดการจะเลื่อนกําหนดชําระคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนไวแลวได ซึ่งตองไมเกิน
กวากรณีดังตอไปนี้

(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแลวมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีที่เขาเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยไดรับความเห็นชอบของผู
ดูแลผลประโยชนแลว

   (ก)  มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จายโอน หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนไดอยางสมเหตุสมผล

   (ข)  มีเหตุที่ทําใหกองทุนไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยูนอกเหนือการ
ควบคุมของบริษัทจัดการ

(2)  ผูถือหนวยลงทุนมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนกอนหรือในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุนไม
ถูกตองโดยมีมูลคาตั้งแต 1 สตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของมูลคาหรือราคาที่ถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมได
รับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา

 การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนขางตน ใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้

(ก)  เลื่อนกําหนดชําระคาขายคืนไดไมเกิน 10 วันทําการนับแตวันที่ผูถือหนวยลงทุนมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนนั้น เวนแตไดรับการผอนผัน
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(ข)  แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระคาขายคืนหนวยลงทุน ตลอดจนเปดเผย
ตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกลาวดวยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

(ค)  แจงการเลื่อนกําหนดชําระคาขายคืน พรอมทั้งจัดสงรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการไดรับความเห็นชอบของผู
ดูแลผลประโยชนตามขอ (1) หรือการรับรองขอมูลของผูดูแลผลประโยชนตามขอ (2) ตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการจะมอบหมายใหผูดูแลผลประโยชนดําเนินการแทนก็ได

(ง)  ในระหวางการเลื่อนกําหนดชําระคาขายคืน  หากมีผูถือหนวยลงทุนสั่งขายคืนหนวยลงทุนในชวงเวลาดังกลาว ใหบริษัทจัดการรับซื้อคืน
หนวยลงทุนนั้น โดยตองชําระคาขายคืนแกผูถือหนวยลงทุนตามลําดับวันที่สงคําสั่งขายคืนกอนหลัง

3. เงือนไขและขอจํากัดในการจัดสรรและการโอนหนวยลงทุน :

เวนแตในกรณีที่นายทะเบียนหนวยลงทุนเห็นสมควรเปนอยางอื่น ผูถือหนวยลงทุนไมมีสิทธิ์ที่จะโอนเปลี่ยนมือหนวยลงทุนได ยกเวนกรณีดัง
ตอไปนี้

(1) กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนโอนหนวยลงทุนใหบิดา มารดา บุตร และคูสมรสของผูถือหนวยลงทุน

(2) กรณีที่เปนการโอนหนวยลงทุนตามคําสั่งศาล หรือโดยผลของกฎหมาย



ในกรณีการโอนหนวยลงทุนผูถือหนวยลงทุนตองติดตอบริษัทจัดการโดยตรงพรอมทั้งกรอกรายละเอียดในใบสําคัญการโอนหนวยลงทุนให
ครบถวน ถูกตอง และชัดเจน พรอมทั้งแนบเอกสารการโอนตามที่บริษัทจัดการกําหนด

เงื่อนไข ขอจํากัด การไมขายไมรับซื้อคืนไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามสั่ง :

การดําเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชําระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปญหาขาดสภาพคลอง
หรือไมสามารถจําหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สน. 9/2564 เรื่อง 
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย และกองทุนรวมเพื่อผูลงทุน
ประเภทสถาบัน

การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน (suspension of 
dealings) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการไดสูงสุดไมเกิน 1 วันทําการ เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสํานักงาน โดยบริษัท
จัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาจําเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทุนโดยไดรับความเห็นชอบ
ของผูดูแลผลประโยชน อันเนื่องจาก เหตุจําเปนตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

1. ไมสามารถจําหนาย จาย โอน หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวม ไดอยางสมเหตุสมผล 

2. ไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางเปนธรรม และเหมาะสม 

3. มีเหตุจําเปนอื่นใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม

อนึ่ง การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน (suspension of 
dealings) ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตาม ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สน. 9/2564 
เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย และกองทุนรวมเพื่อผูลงทุน
ประเภทสถาบัน

ทั้งนี้ การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน (suspension of 
dealings) ดวยเหตุอื่น ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู
ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนสวนบุคคล

8. คาธรรมเนียมและคาใชจาย
8.1 คาธรรมเนียมรวม

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด :
1. ชื่อยอ : ONE-GLOBHY-R 

ประมาณการคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไมเกินรอยละ : 4.0 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวม

2. ชื่อยอ : ONE-GLOBHY-I 
ประมาณการคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไมเกินรอยละ : 4.0 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ

กองทุนรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม : -
8.2 คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

คาธรรมเนียมการจัดการรายป
1. ชื่อยอ : ONE-GLOBHY-R 

ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 2.0 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม

2. ชื่อยอ : ONE-GLOBHY-I 



ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 1.5 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป
1. ชื่อยอ : ONE-GLOBHY-R 

ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.1 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวม

2. ชื่อยอ : ONE-GLOBHY-I 
ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.1 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

รวม

คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป
1. ชื่อยอ : ONE-GLOBHY-R 

ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 1.1 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวม

2. ชื่อยอ : ONE-GLOBHY-I 
ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 1.1 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ

กองทุนรวม

คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไมมี
คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย : ไมมี
คาธรรมเนียมอื่นๆ : มี

ประมาณการคา ในอัตราไมเกินรอยละ 1.3 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่มเติม (คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :

(1) คาใชจายตางๆในการจัดตั้งกองทุนรวม เชน คาธรรมเนียมหรือคาใชจายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุน คาใช
จายในการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม หรือคาธรรมเนียมการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน เปนตน ตามที่จายจริง 

(2) คาธรรมเนียมและคาใชจายของผูรับฝากทรัพยสินในตางประเทศ รวมทั้ง คาใชจายที่เกี่ยวของกับการลงทุนในหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินในตางประเทศ นอกเหนือจาก "คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป" ตามที่จายจริง 

(3) คาอากรแสตมปและคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยหรือตราสาร ตามที่จายจริง 

(4) คาตอบแทนผูชําระบัญชี และผูดูแลผลประโยชนในระหวางการชําระบัญชีกองทุนรวมจนถึงการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมตอ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จายจริง 

(5) คาธรรมเนียมและคาใชจายทุกประเภทที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวของกับการลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ เชน การจัดหาใหไดมา การรับมอบ การสงมอบ การดูแล การเก็บรักษา การปองกันผลประโยชน คาธรรมเนียมและคาใช
จายในการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ การโอนเงิน คาธรรมเนียมที่เกี่ยวของกับการปองกันความเสี่ยงในดานอัตราแลกเปลี่ยน หรือ
ความเสี่ยงอื่นใดที่เกี่ยวของกับการลงทุนในหลักทรัพยทั้งในประเทศและตางประเทศ เชน คาสัญญาฟวเจอร สัญญาฟอรเวิรด หรือ
สัญญาสวอป และคาใชจายหรือคาธรรมเนียมอื่นๆ 
ตามที่จายจริง รวมถึงคาใชจายและคาธรรมเนียมอื่นใดเพื่อใหกองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพยดังกลาวได เปนตน 

(6) คาใชจายในการสงเสริมการขาย คาโฆษณาและประชาสัมพันธกองทุนรวม ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุนรวม ไมเกินรอยละ 
0.50 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

(7) คาจัดทําหนังสือชี้ชวน คาพิมพ และคาแปลหนังสือชี้ชวน 

(8) คาจัดทําหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน 

(9) คาจัดเตรียมและจัดพิมพหนังสือบอกกลาวหรือประกาศตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 

(10) คาจัดเตรียมและจัดสงรายงานตางๆสําหรับผูถือหนวยลงทุน 



(11) คาธรรมเนียมหรือคาบริการการใชขอมูลดัชนีที่ผูใหบริการดัชนีหลักทรัพยหรือกลุมดัชนีหลักทรัพยเรียกเก็บเปนรายป หรือรายงวด 
(ถามี) 

(12) คาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับกองทุน เชน คาประกาศในหนังสือพิมพ คาพิมพแบบพิมพ คาไปรษณียากรสําหรับหนังสือ
โตตอบกับผูถือหนวยลงทุน คาใชจายในการจัดประชุมผูถือหนวยลงทุน คาใชจายในการสอบบัญชี คาใชจายที่เกิดจากการผิดนัดชําระ
ราคา (Failed Trade) (ถามี) คาใชจายที่เกิดจากการรับจํานองอสังหาริมทรัพยเพื่อเปนหลักประกันการลงทุน ฯลฯ คาใชจายใน
กระบวนการเรียกรองติดตามหนี้สินและคาใชจายตางๆที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย 

8.3 คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Front-end fee)

1. ชื่อยอ : ONE-GLOBHY-R

เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 1.0 ของมูลคาซื้อขาย

2. ชื่อยอ : ONE-GLOBHY-I

เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 1.0 ของมูลคาซื้อขาย

คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end fee)
1. ชื่อยอ : ONE-GLOBHY-R

เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 1.0 ของมูลคาซื้อขาย

2. ชื่อยอ : ONE-GLOBHY-I

เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 1.0 ของมูลคาซื้อขาย

คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (Switching in)
1. ชื่อยอ : ONE-GLOBHY-R

อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : อัตราคาธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งจากกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการ
เดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น

ประมาณการอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : อัตราเดียวกับคาธรรมเนียมการขาย (Front-end fee)
รายละเอียดเพิ่มเติม :-

2. ชื่อยอ : ONE-GLOBHY-I

อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : อัตราคาธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งจากกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการ
เดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น

ประมาณการอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : อัตราเดียวกับคาธรรมเนียมการขาย (Front-end fee)
รายละเอียดเพิ่มเติม :-

คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (Switching out)
1. ชื่อยอ : ONE-GLOBHY-R

อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : อัตราคาธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งกรณีสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวม
ภายใตการบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น

ประมาณการอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : อัตราเดียวกับคาธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end
fee)

รายละเอียดเพิ่มเติม :-
2. ชื่อยอ : ONE-GLOBHY-I

อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : อัตราคาธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งกรณีสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวม



ภายใตการบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น
ประมาณการอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : อัตราเดียวกับคาธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end

fee)
รายละเอียดเพิ่มเติม :-

คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน : มี
ในอัตรา ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน : มี
ฉบับละ : 50.0 บาท
ในอัตรา ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองที่กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมมี
คาธรรมเนียมอื่น : มี
คาธรรมเนียมอื่นๆ :
ในอัตราไมเกิน รอยละ ของมูลคาหนวยลงทุน : -
ตามที่จายจริง

รายละเอียดเพิ่มเติม (คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน) :

(1) คาธรรมเนียมการโอนเงินคาขายคืนหนวยลงทุน และ/หรือ เงินปนผล (ถามี) เขาบัญชีของผูถือหนวยลงทุนตามอัตราที่ธนาคาร
พาณิชยกําหนด โดยตัดจายจากจํานวนเงินที่จะโอนเขาบัญชีนั้นๆ 

(2) คาธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูซื้อหนวยลงทุนตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยกําหนด (ถามี) โดยตัดจายจากบัญชีเงิน
ฝากของผูซื้อหนวยลงทุน 

(3) คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (Brokerage Fee) เมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายคืนหนวยลงทุนการสั่งซื้อหรือสั่งขายคืนหนวยลงทุนหลัง
จากการเสนอขายครั้งแรก หรือ การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา-ออก ผูถือหนวยลงทุนจะถูกเก็บคาธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย 
(Brokerage Fee) ในอัตราไมเกินรอยละ 2.00 ของมูลคาหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนสั่งซื้อหรือขายคืน โดยจะนําเขากองทุนเพื่อนํา
ไปชําระคาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย 

คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน และคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจเก็บจากผูสั่งซื้อหนวยลงทุนแตละกลุม 
และ/หรือแตละรายในอัตราที่ไมเทากัน ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนสามารถตอรองอัตราคาธรรมเนียมดังกลาวได บริษัทจัดการจะแจงใหทราบ
รายละเอียดตอไป โดยติดประกาศไวที่สํานักงานของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และ/หรือผานเว็ป
ไซตของบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาลดหยอน หรือยกเวนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขาย การรับซื้อคืนหรือการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนในกรณี
ที่บริษัทจัดการเห็นวาเหมาะสม โดยพิจารณาจากมูลคาการทํารายการ ประเภทการทํารายการ ระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุน 
เปนตน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหลักเกณฑ วิธีการใหทราบลางหนา โดยปดประกาศ ณ ที่ทําการบริษัทจัดการ และผูสนับสนุน
การขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน และ/หรือผานเว็ปไซตของบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุง หลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอนและเงื่อนไขในการเรียกเก็บคาธรรมเนียม
การขาย การรับซื้อคืน และการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือสอดคลองกับหลักเกณฑ ขอบังคับ หรือ
กฎหมายของหนวยงานที่เกี่ยวของประกาศกําหนด โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจง
สํานักงาน ก.ล.ต. ผูดูแลผลประโยชน และผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน 

8.4 วิธีการคํานวณและตัดจายคาธรรมเนียม
(1) การคํานวณคาธรรมเนียมการจัดการรายปและคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนจะ
คํานวณทุกวันทําการ โดยใชมูลคาทรัพยสินทั้งหมดหักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด กอนหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแล
ผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน ในแตละวันเปนฐานในการคํานวณ และเรียกเก็บจากกองทุนเปนรายเดือน

(2) ในกรณีที่กองทุนรวมตางประเทศคืนเงินคาธรรมเนียมการจัดการบางสวนเพื่อเปนคาตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนําเงินไป
ลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศนั้น (Loyalty Fee หรือ Rebate) บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเงินจํานวนดังกลาวตกเปนทรัพยสิน



ของกองทุน

(3) คาธรรมเนียมอื่นๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมจะตัดจายจากกองทุนรวมตามที่จายจริง โดยบริษัทจัดการดวยความเห็นชอบของผู
ดูแลผลประโยชน มีสิทธิที่จะตัดจายคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆดังกลาวในงวดเดียว หรือเฉลี่ยตัดจายเปนคาใชจายของกองทุน
รวมเปนรายวัน ทั้งนี้ การตัดจายคาใชจายดังกลาวจะเปนไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไป หรือ
มาตรฐานการบัญชีที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียม และ/หรือคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนเปนเงินสด 
โดยไมหักจากมูลคาของการทํารายการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือกําหนดวิธีการอื่นใด เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑ 
เงื่อนไขภาษี หรือความสะดวกของผูถือหนวยลงทุน 

(5) คาธรรมเนียมตางๆ เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันแลว
8.5 การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย

 

กรณีเพิ่มคาธรรมเนียม/คาใชจาย

1. กรณีที่บริษัทจัดการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นตามที่ระบุไวในโครงการ จะเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้

1.1. กรณีเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นไมเกินกวาอัตราขั้นสูงตามที่ไดระบุไวในโครงการ บริษัทจัดการจะเปดเผย
ขอมูลดังกลาวใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการกอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นนั้นดวยวิธีการที่
เหมาะสมอันทําใหมั่นใจไดวาผูลงทุนไดรับทราบขอมูลดังกลาวอยางทั่วถึง โดยอยางนอยตองจัดใหมีการเผยแพรทางเว็บไซตของ
บริษัทจัดการ และ/หรือ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี)

1.2. กรณีเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นเกินกวาอัตราขั้นสูงตามที่ไดระบุไวในโครงการเมื่อเทียบกับอัตราของรอบระยะ
เวลายอนหลัง 1 ป นับแตวันที่บริษัทจัดการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้น โดยแบงเปน 2 กรณี ดังนี้

(1) กรณีเพิ่มขึ้นเกินกวารอยละ 5 ของอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจายขั้นสูงตามที่ไดระบุไวในโครงการ : บริษัทจัดการตองไดรับมติ
พิเศษ 

(2) กรณีเพิ่มขึ้นแตไมเกินกวารอยละ 5 ของอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจายขั้นสูงตามที่ไดระบุไวในโครงการ : บริษัทจัดการจะ
เปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วันกอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นนั้น โดยวิธีการ
ที่เหมาะสมอันทําใหมั่นใจไดวาผูลงทุนไดรับทราบขอมูลดังกลาวอยางทั่วถึง โดยอยางนอยตองจัดใหมีการเผยแพรทางเว็บไซตของ
บริษัทจัดการ และ/หรือ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงการเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามขอ 1.2. (1) และ (2) ใหสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจายดังกลาว

2. กรณีที่บริษัทจัดการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นแตกตางไปจากที่ระบุไวในโครงการ บริษัทจัดการตองขอมติผูถือ
หนวยลงทุนเพื่อแกไขโครงการ

กรณีลดคาธรรมเนียม/คาใชจาย

1. กรณีที่บริษัทจัดการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายลดลงตามที่ระบุไวในโครงการ 
บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่มีการเรียกเก็บธรรมเนียมหรือคาใชจายลดลง  
ดวยวิธีการที่เหมาะสมอันทําใหมั่นใจไดวาผูลงทุนไดรับทราบขอมูลดังกลาวอยางทั่วถึง โดยอยางนอยตองจัดใหมีการเผยแพรทางเว็บ
ไซตของบริษัทจัดการ และ/หรือ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี)

2. กรณีที่บริษัทจัดการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายลดลงแตกตางไปจากโครงการ บริษัทจัดการจะดําเนินการขอแกไข
เพิ่มเติมโครงการ โดยใหถือวาสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบการแกไขโครงการในเรื่องดังกลาว

9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคลองของกองทุนรวม
1. ชื่อยอ : ONE-GLOBHY-R



- เครื่องมือการกําหนดใหผูลงทุนเปนผูรับภาระคาใชจาย
คาธรรมเนียมการขายคืนที่ไมเปนไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กําหนด (liquidity fee) :

กองทุนรวมทั่วไป
อัตราคาธรรมเนียม liquidity fee ไมเกินรอยละ (ของมูลคาหนวยลงทุน) : 3.00
รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑและเงื่อนไข

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียม  liquidity fee ในกรณีที่ระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน หรือ 
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกรวมกันมีมูลคาตั้งแตรอยละ 5% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน หรือ ระยะเวลา
การถือครองหนวยลงทุนไมเกินกวา 30 วัน 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาจากปจจัยใดปจจัยหนึ่งหรือพิจารณาทั้ง 2 ปจจัยรวมกันในการเรียกเก็บคา
ธรรมเนียม

โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง และหรือระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน
หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมนี้ผานทาง
เว็บไซตของบริษัทจัดการในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมหรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด 

ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจัดการจะดําเนินการตามขอมูลที่ไดรับจากผู
สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเทาที่สามารถทําได (best effort) ภายใตสถานการณและขอจํากัดในขณะนั้น

ขอสงวนสิทธิ์

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรับเพิ่มไดไมเกินอัตราสูง
สุดที่กําหนดในโครงการ และหรือปรับเพิ่มระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และหรือปรับ
เพิ่มระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมนี้ ไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัท
จัดการจะเปดเผยทางเว็บไซตของบริษัทจัดการหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมหรือผานทางชองทางอื่นที่
บริษัทจัดการกําหนด  

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑและหรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตก
ตางกันตามระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุน และ/หรือมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ออกได 

3. ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน (Class of Unit) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของ
หนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ Liquidity 
Fee ในวันทําการนั้น 

4. ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายคืนที่ไมเปนไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่
กําหนด (liquidity fee) บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการใชเครื่องมือดังกลาว เพื่อใหสอดคลองกับกองทุน
ปลายทาง

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการใชเครื่องมือ เชน การยกเลิกกอน
ระยะเวลาที่กําหนด การประกาศใชเครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เปนตน โดยจะยังคงเปนไปตามที่
สํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหนวยงานที่มีอํานาจอื่นกําหนดและหรือ
อนุญาต/เห็นชอบ/ผอนผัน และหรือที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงใหบริษัทจัดการดําเนินการได

การพิจารณาใชเครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจใช Liquidity fee ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้  

2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและ
แนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก 



• ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (transaction costs) เชน bid-ask spread ที่
เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพยสินตนทุนและคาใชจายในการรักษาสัดสวนการลงทุน และ/หรือ ตนทุนและ
คาใชจายที่ถูกเรียกเก็บเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงตนทุน
และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ เปนตน

• ตนทุนและคาใชจายการทําธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคลองรองรับธุรกรรมขนาดใหญ (ถามี) และ/หรือ 
ตนทุนใน การปรับใชตราสารอนุพันธเพื่อปองกันความเสี่ยง

• ระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุน
ของผูถือหนวยลงทุนที่สอดคลองกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย 

• สภาพคลองของกองทุนรวม เชน สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนถือครอง

• พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุน

• ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช ขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 

3. ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการ
ปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (swing 
pricing) (ถามี) หรือการเพิ่มคาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของ
กองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถามี) และสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
สภาพคลองอื่นได

4. ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บไดจะนํากลับเขากองทุนรวม 
อยางไรก็ตามการใชเครื่องมือนี้มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยลงทุนที่ยัง
คงลงทุนในกองทุนรวมตอไป เครื่องมือนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนใหกองทุนรวมแตอยางใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช liquidity fee บริษัทจัดการจะ
พิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนรวมตางประเทศสามารถเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายคืนที่ไมเปนไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่
กําหนด (liquidity fee) ได (ถามี)

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหนังสือชี้ชวนกองทุนรวมตางประเทศ

การปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (swing
pricing) :

กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ : 3.00 ของมูลคาหนวยลงทุน
ดวยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing , Partial swing pricing
รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑและเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไมเกินรอยละ 3 ของมูลคาหนวยลงทุน

2. การกําหนด swing factor มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด 
ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการ



ประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น 
ๆ

3. การกําหนด Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการ
กําหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือ
การประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
ขณะนั้น ๆ โดยคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของ 

ปจจัยตาง ๆ เกี่ยวของ ไดแก

• สภาพคลองของกองทุนรวม เชน สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนถือครอง

• พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุน

• ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน 

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไมใช Swing Pricing พรอมกับ Anti-dilution levies – ADL แต
สามารถใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได

5. ในกรณีที่เปนรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจัดการจะดําเนินการตามขอมูลที่ไดรับจากผู
สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเทาที่สามารถทําได (best effort) ภายใตสถานการณและขอจํากัดในขณะนั้น

ขอสงวนสิทธิ์

1. ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน (Class of Unit) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของ
หนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ Swing 
Pricing ในวันทําการนั้น 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริง ไดตามที่บริษัทจัดการเห็น
สมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไวในโครงการ

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวัน
ทําการที่มีการใชเครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการ
พิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ swing pricing ในวันทําการนั้น  ทั้งนี้บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมเปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของกับ
การใชเครื่องมือ swing pricing ในวันทําการนั้น  แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือ
บางสวนของวันทําการนั้นไมสามารถเรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมได
นั้น ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน

4. ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขาย
ทรัพยสินของกองทุนรวม (swing pricing) บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการใชเครื่องมือดังกลาว เพื่อให
สอดคลองกับกองทุนปลายทาง

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการใชเครื่องมือ เชน การยกเลิกกอน
ระยะเวลาที่กําหนด การประกาศใชเครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เปนตน โดยจะยังคงเปนไปตามที่
สํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหนวยงานที่มีอํานาจอื่นกําหนดและหรือ
อนุญาต/เห็นชอบ/ผอนผัน และหรือที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงใหบริษัทจัดการดําเนินการได

การพิจารณาใชเครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจใช Swing Pricing ที่แตกตางกันไดในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้  

2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช partial swing pricing จะเปนการใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวน
ของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุนรวม เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนรวม มีคาเกิน



กวา swing threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุนรวม คํานวณจาก
มูลคาการซื้อหนวยลงทุน (subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคา
การขายคืนหนวยลงทุน (redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out)

ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช swing pricing บริษัทจัดการจะ
พิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนรวมตางประเทศสามารถปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขาย
ทรัพยสินของกองทุนรวม (swing pricing) ได (ถามี)

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหนังสือชี้ชวนกองทุนตางประเทศ 

คาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies
- ADLs) :

กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ : 3.00 ของมูลคาหนวยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑและเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่
บริษัทจัดการกําหนด โดยจะอยูภายใตกฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน 
ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหนวยงานที่มีอํานาจอื่น ทั้งนี้ การกําหนด ADLs factor จะ
คํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของ ไดแก 

• ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (transaction costs) เชน bid-ask spread ที่
เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพยสินตนทุนและคาใชจายในการรักษาสัดสวนการลงทุน และ/หรือ ตนทุนและ
คาใชจายที่ถูกเรียกเก็บเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงตนทุน
และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ เปนตน

• ตนทุนและคาใชจายการทําธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคลองรองรับธุรกรรมขนาดใหญ (ถามี) และ/หรือ 
ตนทุนในการปรับใชตราสารอนุพันธเพื่อปองกันความเสี่ยง

• ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น 
ๆ

2. การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการ
กําหนด โดยบริษัทจัดการจะคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับสภาพคลองของกองทุนรวม 

• สภาพคลองของกองทุนรวม เชน สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนถือครอง

• พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุน

• ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน 

ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น 



ๆ 

3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไมใช ADLs พรอมกับ Swing Pricing แตสามารถใชรวมกับเครื่องมือใน
การบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได

4. กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนรวมปลายทางมีการใช ADLs บริษัทจัดการจะ
พิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนรวมปลายทาง

5. ในกรณีที่เปนรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจัดการจะดําเนินการตามขอมูลที่ไดรับจากผู
สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเทาที่สามารถทําได (best effort) ภายใตสถานการณและขอจํากัดในขณะนั้น

ขอสงวนสิทธิ์

1. ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน (Class of Unit) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของ
หนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs ในวัน
ทําการนั้น 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวัน
ทําการที่มีการใชเครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและ
หรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น  ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่
จะไมเปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs 
ในวันทําการนั้น  แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนของวันทําการนั้นไม
สามารถเรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้น ไมไดรับการจัดสรรหนวย
ลงทุน

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผูที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุนและ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก เพียงฝงใดฝงหนึ่งที่เกิน ADLs 
threshold ที่บริษัทจัดการกําหนดไว รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ 
ADLs ที่แตกตางกันได และขอสงวนสิทธิที่จะมีขอกําหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทํารายการซื้อ
หนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในปริมาณมาก
ตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกําหนดได

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุ
ไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซตของบริษัทจัดการในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม
หรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด 

5. ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขาย
ทรัพยสินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการใชเครื่องมือดัง
กลาว เพื่อใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

6. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการใชเครื่องมือ เชน การยกเลิกกอน
ระยะเวลาที่กําหนด การประกาศใชเครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เปนตน โดยจะยังคงเปนไปตามที่
สํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหนวยงานที่มีอํานาจอื่นกําหนดและหรือ
อนุญาต/เห็นชอบ/ผอนผัน และหรือที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงใหบริษัทจัดการดําเนินการได

การพิจารณาใชเครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ ADLs ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้

2. บริษัทจัดการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเปนการใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคา
ซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุนรวม เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนรวม มีคาเกินกวา ADLs 
threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุนรวม คํานวณจากมูลคาการซื้อ
หนวยลงทุน (subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืน
หนวยลงทุน (redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out)



ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด

3. บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใชขอมูลดังตอไปนี้

(1)  มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนเขา มากกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก 

(2)  มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนเขา นอยกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก

ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที่ตางกัน 

4. ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บไดจะนํากลับเขากองทุนรวม อยางไรก็ตามการใช
เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยที่ยังคงลงทุนในกองทุนรวมตอ
ไป เครื่องมือนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนใหกองทุนรวมแตอยางใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนรวมตางประเทศสามารถเรียกเก็บคาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขาย
ทรัพยสินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) ได (ถามี)

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหนังสือชี้ชวนกองทุนรวมตางประเทศ

- การกําหนดเงื่อนไขหรือขอจํากัดในการรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
ระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (notice period) :

กองทุนรวมทั่วไป
เมื่อผูถือหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวยลงทุนมูลคาเกินกวา : 5.00 % ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
จะตองแจงบริษัทจัดการลวงหนาเปนเวลา : 5 วันทําการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :

ขอสงวนสิทธิ์

1. ในกรณีที่มีการใช Notice period และมีเหตุที่ทําใหตองใชเครื่องมืออื่นดวย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิบัติกับคําสั่งที่ไดจาก Notice period นั้นเชนเดียวกับคําสั่งที่ไดตามปกติในวันที่ทํารายการดวย ทั้งนี้ บริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช Notice period รวมกับเครื่องมืออื่น ไดแก Liquidity Fee,  Swing pricing,  ADLs,  
Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ หรืออาจไมใชเครื่องมือ 
Notice period ดังกลาวในกรณีที่พิจารณาแลววาคําสั่งซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหนวยลงทุนไมมีผลกระทบตอสภาพ
คลองของกองทุนรวมอยางมีนัยสําคัญ โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลด Notice period ไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับ
เพิ่มไมเกิน Notice period สูงสุดที่กําหนดไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซตของบริษัท
จัดการและในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมหรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด

3. ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน (Class of Unit) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของ
หนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ Notice 
period ในวันทําการนั้น 

4. ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีกําหนดเงื่อนไขระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (notice 
period) บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการใชเครื่องมือดังกลาว เพื่อใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

การพิจารณาใชเครื่องมือ



1. บริษัทจัดการอาจใช Notice period ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้  

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชและกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตาม
นโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก

• สภาพคลองของกองทุนรวม เชน สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนถือครอง

• พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุน

• ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะ
นั้นๆ

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช notice period บริษัทจัดการ
สามารถจะพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทางได

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนตางประเทศสามารถกําหนดเงื่อนไขระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (notice 
period) ได (ถามี)

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหนังสือชี้ชวนกองทุนรวมตางประเทศ 

เพดานการขายคืนหนวยลงทุน (redemption gate) :
กองทุนรวมทั่วไป

เพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมตํ่ากวารอยละ : 10.00 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะใชเพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมเกิน : 20 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 90 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑและเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณที่บริษัทจัดการกําหนด และ/หรือ เมื่อ
บริษัทจัดการกองทุนพิจารณาเห็นสมควร

2. ในกรณีที่บริษัทจัดการกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย gate threshold  ในกรณีดังกลาว 
Redemption Gate จะใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่ สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุนรวม 
เทียบกับ  มูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนรวม มีคาเทากับหรือมากกวา gate threshold ที่บริษัทจัดการ
กําหนด  โดยที่ มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุนรวม  คํานวณจาก มูลคาการซื้อหนวยลงทุน 
(subscription) บวก มูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน 
(redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out)

3. บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตาม
สัดสวน (pro-rata basis) ของคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช Redemption Gate 
ดังนั้น ผูถือหนวยลงทุนอาจไมไดรับการทํารายการขายหนวยลงทุน และมูลคาหนวยลงทุนในวันที่สงคําสั่งขายคืน
หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกนั้น รวมทั้งอาจไมไดรับเงินคาขายคืนภายในระยะเวลาที่กําหนดไว

 สําหรับคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกสวนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการ
รับซื้อคืนหนวยลงทุนถัดไป รวมกับคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหมตามสัดสวน (pro-rata 
basis) โดยไมมีการจัดลําดับกอน-หลังของคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุน



4. บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแตละครั้งแตกตางกันได แต 
Redemption Gate จะไมตํ่ากวา Redemption Gate ขั้นตํ่า และ gate period จะไมมากกวาระดับเพดานที่
ระบุไวในโครงการ

5. บริษัทจัดการจะทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไมเกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อ
คืนหนวยลงทุน ณ วันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ เวนแตกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคลองเพียงพอ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ที่
ประกาศใช

6. บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบเมื่อมีการใช Redemption gate โดยไมชักชา 

7. ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความ
เสี่ยงสภาพคลองอื่นได

8. กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนรวมปลายทางมีการใช Redemption Gate 
บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนรวมปลายทาง

9. ในกรณีที่เปนรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดําเนินการตามขอมูลที่ไดรับจากผูสนับสนุน
การขายและรับซื้อคืนเทาที่สามารถทําได (best effort) ภายใตสถานการณและขอจํากัดในขณะนั้น

ขอสงวนสิทธิ์

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดย
จะปรับลดไมตํ่ากวา Redemption Gate ขั้นตํ่าที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธี
ที่บริษัทจัดการกําหนด

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate 
ที่ประกาศใช 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการทํา Redemption Gate ไดแก 
การยกเลิก Redemption Gate กอนระยะเวลาที่กําหนด การใชเครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เปนตน 
(ถามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนในสวนที่เหลือได บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก
คําสั่งขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดที่คางอยูในรายการ และแจงผูถือหนวยลงทุนที่ถูกยกเลิกคําสั่งโดยไมชักชา 

4.  ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน (Class of Unit) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูล
ของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ 
Redemption Gate ในวันทําการนั้น 

5. ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีกําหนดขอจํากัดเพดานการขายคืนหนวยลงทุน (redemption gate) บริษัท
จัดการอาจพิจารณาดําเนินการใชเครื่องมือดังกลาว เพื่อใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

การพิจารณาใชเครื่องมือ

1. Redemption Gate ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้  

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณไมปกติ หรือประเมินวา
สถานการณอาจจะไมปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate 
threshold ได โดยคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับสภาพคลองของกองทุนรวมเปนสําคัญ ไดแก

• ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพยสิน

• สภาพคลองของตลาดทรัพยสินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคลองของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินวาสภาพ
คลองของกองทุนจะไมสอดคลองกับปริมาณการไถถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถถอนผิดปกติ เนื่องจาก



มีการไถถอน มากกวา Redemption Gate ที่กําหนดไว

• ปจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณของบริษัทจัดการ 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะ
นั้นๆ 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช redemption gate บริษัทจัดการ
จะพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนรวมตางประเทศสามารถกําหนดขอจํากัดเพดานการขายคืนหนวยลงทุน (redemption gate) ได (ถามี)

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหนังสือชี้ชวนกองทุนรวมตางประเทศ

- การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
(suspension of dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการไดสูงสุดไมเกิน (วันทําการ) : 1
เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลวา จําเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทุนโดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน กรณีเกิด
เหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยกําหนด
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขาย
คืนหนวยลงทุน (suspension of dealings) ไดดวยเหตุอื่นใดดังตอไปนี้ ซึ่งไมเกินกวากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
1. เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูลงทุน
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเกี่ยวของกับการกระทําอยางใดอยางหนึ่งดังนี้
(1) การกระทําที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอก
เงินไมวาจะเปนกฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศ
(2) การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
(3) การกระทําที่เปนการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระ
สําคัญ
2.อยูในระหวางดําเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตน
อันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วาดวยการดํารงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนสวนบุคคล การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพย และการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปน
หนวยลงทุน และการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งใหกระทําไดไมเกิน 3 วันทําการ

2. ชื่อยอ : ONE-GLOBHY-I
- เครื่องมือการกําหนดใหผูลงทุนเปนผูรับภาระคาใชจาย

คาธรรมเนียมการขายคืนที่ไมเปนไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กําหนด (liquidity fee) :
กองทุนรวมทั่วไป

อัตราคาธรรมเนียม liquidity fee ไมเกินรอยละ (ของมูลคาหนวยลงทุน) : 3.00
รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑและเงื่อนไข

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียม  liquidity fee ในกรณีที่ระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน หรือ 



สับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกรวมกันมีมูลคาตั้งแตรอยละ 5% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน หรือ ระยะเวลา
การถือครองหนวยลงทุนไมเกินกวา 30 วัน 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาจากปจจัยใดปจจัยหนึ่งหรือพิจารณาทั้ง 2 ปจจัยรวมกันในการเรียกเก็บคา
ธรรมเนียม

โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง และหรือระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน
หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมนี้ผานทาง
เว็บไซตของบริษัทจัดการในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมหรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด 

ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจัดการจะดําเนินการตามขอมูลที่ไดรับจากผู
สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเทาที่สามารถทําได (best effort) ภายใตสถานการณและขอจํากัดในขณะนั้น

ขอสงวนสิทธิ์

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรับเพิ่มไดไมเกินอัตราสูง
สุดที่กําหนดในโครงการ และหรือปรับเพิ่มระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และหรือปรับ
เพิ่มระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมนี้ ไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัท
จัดการจะเปดเผยทางเว็บไซตของบริษัทจัดการหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมหรือผานทางชองทางอื่นที่
บริษัทจัดการกําหนด  

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑและหรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตก
ตางกันตามระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุน และ/หรือมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ออกได 

3. ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน (Class of Unit) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของ
หนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ Liquidity 
Fee ในวันทําการนั้น 

4. ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายคืนที่ไมเปนไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่
กําหนด (liquidity fee) บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการใชเครื่องมือดังกลาว เพื่อใหสอดคลองกับกองทุน
ปลายทาง

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการใชเครื่องมือ เชน การยกเลิกกอน
ระยะเวลาที่กําหนด การประกาศใชเครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เปนตน โดยจะยังคงเปนไปตามที่
สํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหนวยงานที่มีอํานาจอื่นกําหนดและหรือ
อนุญาต/เห็นชอบ/ผอนผัน และหรือที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงใหบริษัทจัดการดําเนินการได

การพิจารณาใชเครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจใช Liquidity fee ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้  

2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและ
แนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก 

• ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (transaction costs) เชน bid-ask spread ที่
เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพยสินตนทุนและคาใชจายในการรักษาสัดสวนการลงทุน และ/หรือ ตนทุนและ
คาใชจายที่ถูกเรียกเก็บเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงตนทุน
และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ เปนตน

• ตนทุนและคาใชจายการทําธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคลองรองรับธุรกรรมขนาดใหญ (ถามี) และ/หรือ 
ตนทุนใน การปรับใชตราสารอนุพันธเพื่อปองกันความเสี่ยง

• ระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุน



ของผูถือหนวยลงทุนที่สอดคลองกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย 

• สภาพคลองของกองทุนรวม เชน สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนถือครอง

• พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุน

• ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช ขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 

3. ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการ
ปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (swing 
pricing) (ถามี) หรือการเพิ่มคาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของ
กองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถามี) และสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
สภาพคลองอื่นได

4. ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บไดจะนํากลับเขากองทุนรวม 
อยางไรก็ตามการใชเครื่องมือนี้มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยลงทุนที่ยัง
คงลงทุนในกองทุนรวมตอไป เครื่องมือนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนใหกองทุนรวมแตอยางใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช liquidity fee บริษัทจัดการจะ
พิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนรวมตางประเทศสามารถเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายคืนที่ไมเปนไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่
กําหนด (liquidity fee) ได (ถามี)

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหนังสือชี้ชวนกองทุนรวมตางประเทศ

การปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (swing
pricing) :

กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ : 3.00 ของมูลคาหนวยลงทุน
ดวยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing , Partial swing pricing
รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑและเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไมเกินรอยละ 3 ของมูลคาหนวยลงทุน

2. การกําหนด swing factor มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด 
ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น 
ๆ

3. การกําหนด Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการ
กําหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือ
การประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
ขณะนั้น ๆ โดยคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของ 

ปจจัยตาง ๆ เกี่ยวของ ไดแก



• สภาพคลองของกองทุนรวม เชน สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนถือครอง

• พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุน

• ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน 

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไมใช Swing Pricing พรอมกับ Anti-dilution levies – ADL แต
สามารถใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได

5. ในกรณีที่เปนรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจัดการจะดําเนินการตามขอมูลที่ไดรับจากผู
สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเทาที่สามารถทําได (best effort) ภายใตสถานการณและขอจํากัดในขณะนั้น

ขอสงวนสิทธิ์

1. ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน (Class of Unit) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของ
หนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ Swing 
Pricing ในวันทําการนั้น 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริง ไดตามที่บริษัทจัดการเห็น
สมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไวในโครงการ

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวัน
ทําการที่มีการใชเครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการ
พิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ swing pricing ในวันทําการนั้น  ทั้งนี้บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมเปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของกับ
การใชเครื่องมือ swing pricing ในวันทําการนั้น  แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือ
บางสวนของวันทําการนั้นไมสามารถเรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมได
นั้น ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน

4. ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขาย
ทรัพยสินของกองทุนรวม (swing pricing) บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการใชเครื่องมือดังกลาว เพื่อให
สอดคลองกับกองทุนปลายทาง

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการใชเครื่องมือ เชน การยกเลิกกอน
ระยะเวลาที่กําหนด การประกาศใชเครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เปนตน โดยจะยังคงเปนไปตามที่
สํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหนวยงานที่มีอํานาจอื่นกําหนดและหรือ
อนุญาต/เห็นชอบ/ผอนผัน และหรือที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงใหบริษัทจัดการดําเนินการได

การพิจารณาใชเครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจใช Swing Pricing ที่แตกตางกันไดในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้  

2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช partial swing pricing จะเปนการใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวน
ของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุนรวม เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนรวม มีคาเกิน
กวา swing threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุนรวม คํานวณจาก
มูลคาการซื้อหนวยลงทุน (subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคา
การขายคืนหนวยลงทุน (redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out)

ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช swing pricing บริษัทจัดการจะ
พิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :



กองทุนรวมตางประเทศสามารถปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขาย
ทรัพยสินของกองทุนรวม (swing pricing) ได (ถามี)

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหนังสือชี้ชวนกองทุนตางประเทศ 

คาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies
- ADLs) :

กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ : 3.00 ของมูลคาหนวยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑและเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่
บริษัทจัดการกําหนด โดยจะอยูภายใตกฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน 
ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหนวยงานที่มีอํานาจอื่น ทั้งนี้ การกําหนด ADLs factor จะ
คํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของ ไดแก 

• ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (transaction costs) เชน bid-ask spread ที่
เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพยสินตนทุนและคาใชจายในการรักษาสัดสวนการลงทุน และ/หรือ ตนทุนและ
คาใชจายที่ถูกเรียกเก็บเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงตนทุน
และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ เปนตน

• ตนทุนและคาใชจายการทําธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคลองรองรับธุรกรรมขนาดใหญ (ถามี) และ/หรือ 
ตนทุนในการปรับใชตราสารอนุพันธเพื่อปองกันความเสี่ยง

• ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น 
ๆ

2. การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการ
กําหนด โดยบริษัทจัดการจะคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับสภาพคลองของกองทุนรวม 

• สภาพคลองของกองทุนรวม เชน สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนถือครอง

• พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุน

• ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน 

ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น 
ๆ 

3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไมใช ADLs พรอมกับ Swing Pricing แตสามารถใชรวมกับเครื่องมือใน
การบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได

4. กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนรวมปลายทางมีการใช ADLs บริษัทจัดการจะ
พิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนรวมปลายทาง

5. ในกรณีที่เปนรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจัดการจะดําเนินการตามขอมูลที่ไดรับจากผู
สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเทาที่สามารถทําได (best effort) ภายใตสถานการณและขอจํากัดในขณะนั้น



ขอสงวนสิทธิ์

1. ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน (Class of Unit) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของ
หนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs ในวัน
ทําการนั้น 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวัน
ทําการที่มีการใชเครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและ
หรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น  ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่
จะไมเปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs 
ในวันทําการนั้น  แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนของวันทําการนั้นไม
สามารถเรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้น ไมไดรับการจัดสรรหนวย
ลงทุน

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผูที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุนและ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก เพียงฝงใดฝงหนึ่งที่เกิน ADLs 
threshold ที่บริษัทจัดการกําหนดไว รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ 
ADLs ที่แตกตางกันได และขอสงวนสิทธิที่จะมีขอกําหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทํารายการซื้อ
หนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในปริมาณมาก
ตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกําหนดได

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุ
ไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซตของบริษัทจัดการในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม
หรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด 

5. ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขาย
ทรัพยสินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการใชเครื่องมือดัง
กลาว เพื่อใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

6. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการใชเครื่องมือ เชน การยกเลิกกอน
ระยะเวลาที่กําหนด การประกาศใชเครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เปนตน โดยจะยังคงเปนไปตามที่
สํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหนวยงานที่มีอํานาจอื่นกําหนดและหรือ
อนุญาต/เห็นชอบ/ผอนผัน และหรือที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงใหบริษัทจัดการดําเนินการได

การพิจารณาใชเครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ ADLs ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้

2. บริษัทจัดการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเปนการใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคา
ซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุนรวม เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนรวม มีคาเกินกวา ADLs 
threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุนรวม คํานวณจากมูลคาการซื้อ
หนวยลงทุน (subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืน
หนวยลงทุน (redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out)

ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด

3. บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใชขอมูลดังตอไปนี้

(1)  มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนเขา มากกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก 

(2)  มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนเขา นอยกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที่ตางกัน 



4. ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บไดจะนํากลับเขากองทุนรวม อยางไรก็ตามการใช
เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยที่ยังคงลงทุนในกองทุนรวมตอ
ไป เครื่องมือนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนใหกองทุนรวมแตอยางใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนรวมตางประเทศสามารถเรียกเก็บคาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขาย
ทรัพยสินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) ได (ถามี)

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหนังสือชี้ชวนกองทุนรวมตางประเทศ 

- การกําหนดเงื่อนไขหรือขอจํากัดในการรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
ระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (notice period) :

กองทุนรวมทั่วไป
เมื่อผูถือหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวยลงทุนมูลคาเกินกวา : 5.00 % ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
จะตองแจงบริษัทจัดการลวงหนาเปนเวลา : 5 วันทําการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :

ขอสงวนสิทธิ์

1. ในกรณีที่มีการใช Notice period และมีเหตุที่ทําใหตองใชเครื่องมืออื่นดวย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิบัติกับคําสั่งที่ไดจาก Notice period นั้นเชนเดียวกับคําสั่งที่ไดตามปกติในวันที่ทํารายการดวย ทั้งนี้ บริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช Notice period รวมกับเครื่องมืออื่น ไดแก Liquidity Fee,  Swing pricing,  ADLs,  
Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ หรืออาจไมใชเครื่องมือ 
Notice period ดังกลาวในกรณีที่พิจารณาแลววาคําสั่งซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหนวยลงทุนไมมีผลกระทบตอสภาพ
คลองของกองทุนรวมอยางมีนัยสําคัญ โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลด Notice period ไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับ
เพิ่มไมเกิน Notice period สูงสุดที่กําหนดไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซตของบริษัท
จัดการและในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมหรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด

3. ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน (Class of Unit) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของ
หนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ Notice 
period ในวันทําการนั้น 

4. ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีกําหนดเงื่อนไขระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (notice 
period) บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการใชเครื่องมือดังกลาว เพื่อใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

การพิจารณาใชเครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจใช Notice period ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้  

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชและกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตาม
นโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก

• สภาพคลองของกองทุนรวม เชน สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนถือครอง

• พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุน

• ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน 



ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะ
นั้นๆ

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช notice period บริษัทจัดการ
สามารถจะพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทางได

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนตางประเทศสามารถกําหนดเงื่อนไขระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (notice 
period) ได (ถามี)

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหนังสือชี้ชวนกองทุนรวมตางประเทศ 

เพดานการขายคืนหนวยลงทุน (redemption gate) :
กองทุนรวมทั่วไป

เพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมตํ่ากวารอยละ : 10.00 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะใชเพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมเกิน : 20 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 90 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑและเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณที่บริษัทจัดการกําหนด และ/หรือ เมื่อ
บริษัทจัดการกองทุนพิจารณาเห็นสมควร

2. ในกรณีที่บริษัทจัดการกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย gate threshold  ในกรณีดังกลาว 
Redemption Gate จะใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่ สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุนรวม 
เทียบกับ  มูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนรวม มีคาเทากับหรือมากกวา gate threshold ที่บริษัทจัดการ
กําหนด  โดยที่ มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุนรวม  คํานวณจาก มูลคาการซื้อหนวยลงทุน 
(subscription) บวก มูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน 
(redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out)

3. บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตาม
สัดสวน (pro-rata basis) ของคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช Redemption Gate 
ดังนั้น ผูถือหนวยลงทุนอาจไมไดรับการทํารายการขายหนวยลงทุน และมูลคาหนวยลงทุนในวันที่สงคําสั่งขายคืน
หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกนั้น รวมทั้งอาจไมไดรับเงินคาขายคืนภายในระยะเวลาที่กําหนดไว

 สําหรับคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกสวนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการ
รับซื้อคืนหนวยลงทุนถัดไป รวมกับคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหมตามสัดสวน (pro-rata 
basis) โดยไมมีการจัดลําดับกอน-หลังของคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุน

4. บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแตละครั้งแตกตางกันได แต 
Redemption Gate จะไมตํ่ากวา Redemption Gate ขั้นตํ่า และ gate period จะไมมากกวาระดับเพดานที่
ระบุไวในโครงการ

5. บริษัทจัดการจะทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไมเกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อ
คืนหนวยลงทุน ณ วันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ เวนแตกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคลองเพียงพอ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ที่
ประกาศใช

6. บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบเมื่อมีการใช Redemption gate โดยไมชักชา 



7. ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความ
เสี่ยงสภาพคลองอื่นได

8. กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนรวมปลายทางมีการใช Redemption Gate 
บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนรวมปลายทาง

9. ในกรณีที่เปนรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดําเนินการตามขอมูลที่ไดรับจากผูสนับสนุน
การขายและรับซื้อคืนเทาที่สามารถทําได (best effort) ภายใตสถานการณและขอจํากัดในขณะนั้น

ขอสงวนสิทธิ์

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดย
จะปรับลดไมตํ่ากวา Redemption Gate ขั้นตํ่าที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธี
ที่บริษัทจัดการกําหนด

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate 
ที่ประกาศใช 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการทํา Redemption Gate ไดแก 
การยกเลิก Redemption Gate กอนระยะเวลาที่กําหนด การใชเครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เปนตน 
(ถามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนในสวนที่เหลือได บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก
คําสั่งขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดที่คางอยูในรายการ และแจงผูถือหนวยลงทุนที่ถูกยกเลิกคําสั่งโดยไมชักชา 

4.  ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน (Class of Unit) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูล
ของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ 
Redemption Gate ในวันทําการนั้น 

5. ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีกําหนดขอจํากัดเพดานการขายคืนหนวยลงทุน (redemption gate) บริษัท
จัดการอาจพิจารณาดําเนินการใชเครื่องมือดังกลาว เพื่อใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

การพิจารณาใชเครื่องมือ

1. Redemption Gate ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้  

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณไมปกติ หรือประเมินวา
สถานการณอาจจะไมปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate 
threshold ได โดยคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับสภาพคลองของกองทุนรวมเปนสําคัญ ไดแก

• ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพยสิน

• สภาพคลองของตลาดทรัพยสินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคลองของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินวาสภาพ
คลองของกองทุนจะไมสอดคลองกับปริมาณการไถถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถถอนผิดปกติ เนื่องจาก
มีการไถถอน มากกวา Redemption Gate ที่กําหนดไว

• ปจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณของบริษัทจัดการ 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะ
นั้นๆ 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช redemption gate บริษัทจัดการ
จะพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :



กองทุนรวมตางประเทศสามารถกําหนดขอจํากัดเพดานการขายคืนหนวยลงทุน (redemption gate) ได (ถามี)

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหนังสือชี้ชวนกองทุนรวมตางประเทศ

- การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
(suspension of dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการไดสูงสุดไมเกิน (วันทําการ) : 1
เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลวา จําเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทุนโดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน กรณีเกิด
เหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยกําหนด
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขาย
คืนหนวยลงทุน (suspension of dealings) ไดดวยเหตุอื่นใดดังตอไปนี้ ซึ่งไมเกินกวากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
1. เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูลงทุน
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเกี่ยวของกับการกระทําอยางใดอยางหนึ่งดังนี้
(1) การกระทําที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอก
เงินไมวาจะเปนกฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศ
(2) การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
(3) การกระทําที่เปนการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระ
สําคัญ
2.อยูในระหวางดําเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตน
อันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วาดวยการดํารงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนสวนบุคคล การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพย และการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปน
หนวยลงทุน และการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งใหกระทําไดไมเกิน 3 วันทําการ

10. กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนและราคาหนวยลงทุน :
คํานวณภายใน : 2 วันทําการ
และประกาศภายใน : 3 วันทําการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในประเทศที่มีเวลาแตกตางจากประเทศไทย ดังนั้น บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสิน
สุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปด ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวขางตน

อนึ่ง บริษัทจัดการจะไดรับยกเวนไมตองคํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคา
รับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุน เมื่อมีเหตุการณ ดังตอไปนี้

(1) เมื่อบริษัทจัดการไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั้วไป กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย กองทุนรวมเพื่อผูลงทุน
ประเภทสถาบันและกองทุนสวนบุคคล โดยไดรับยกเวนเฉพาะในชวงระยะเวลาดังกลาว

(2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการตองเลิกกองทุนรวม โดยใหไดรับยกเวนตั้งแตวันที่ปรากฎเหตุดังกลาว

การใชอัตราแลกเปลี่ยน แหลงขอมูลของอัตราแลกเปลี่ยน หรือการเปลี่ยนแปลงการใชอัตราแลกเปลี่ยน:
ในกรณีที่ทรัพยสินของกองทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินตางประเทศ บริษัทจัดการจะใชขอมูลอัตราแลกเปลี่ยนที่มีการเผยแพรขอมูลสู
สาธารณชนและสามารถใชอางอิงไดภายใตความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชน



แหลงขอมูลการเปดเผยมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน : 
บริษัทจัดการจะประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะประกาศโดยชองทางอื่นแทนการ
ประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ เชน การประกาศในหนังสือพิมพรายวัน หรือชองทางอื่นที่เหมาะสม โดยถือวาไดรับความเห็น
ชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน

การคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิแยกตามรายชนิดของหนวยลงทุน ผูลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดไดที่ : www.one-asset.com
ในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง บริษัทจัดการจะดําเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กําหนดในประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนและหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยวาดวยเรื่องการดําเนินการในกรณี
ที่มูลคาหนวยลงทุนหรือราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง
ในกรณีที่ไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน เนื่องจากมีเหตุจําเปนและสมควรที่อยูนอกเหนือการควบคุม ของบริษัทจัดการ โดยเหตุ
ดังกลาวสงผลใหบริษัทจัดการไมไดรับขอมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพยสินที่กองทุนลงทุน หรือไมสามารถคํานวณหรือประกาศมูลคาทรัพยสิน
สุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืน หนวยลงทุนได บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทาง
ปฏิบัติใหผูถือหนวยลงทุนทราบผานชองทาง ที่เขาถึงไดงายและทั่วถึง ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได
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 สำหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีที่ 6 สิน้สุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565 
 

ONE-GLOBHY 
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อผูกพัน 

กองทุนรวมสำหรบั 

ผู้ลงทนุทั่วไป 
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 

 

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อผูกพันระหว่าง 
ผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ 
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น 
ONE GLOBAL SHORT-DATED HIGH 
YIELD BOND FUND 
(ONE-GLOBHY) 

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน 



ขอผูกพัน

1. บริษัทจัดการ
ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน วรรณ จํากัด
ที่อยู (ภาษาไทย) :

เลขที่ 989 อาคารสยามพิวรรธนทาวเวอร ชั้น 9, 24 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ที่อยู (ภาษาอังกฤษ) :

989 SIAM PIWAT TOWER , 9, 24TH FLOOR, RAMA I ROAD, PATHUM WAN, PATHUM WAN, Bangkok 10330

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

(1) จัดการกองทุนรวมใหเปนไปตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ ตลอดจนขอผูกพันที่ทําไวกับผูถือหนวยลงทุนอยางเครงครัด 

(2) จัดใหมีผูดูแลผลประโยชน และ/หรือตัวแทนเก็บรักษาทรัพยสินของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 

(3) แยกทรัพยสินของกองทุนรวมไวตางหากจากทรัพยสินของบริษัทจัดการ และนําทรัพยสินของกองทุนรวมไปฝากไวกับผูดูแลผลประโยชน 
และ/หรือตัวแทนเก็บรักษาทรัพยสินของกองทุน 

(4) จัดใหไดมาซึ่งผลประโยชนที่ไดจากการนําทรัพยสินของกองทุนรวมไปลงทุนและนําผลประโยชนดังกลาวฝากไวกับผูดูแลผลประโยชน 
และ/หรือตัวแทนเก็บรักษาทรัพยสินของกองทุน 

(5) แตงตั้งนายทะเบียนหนวยลงทุนและจัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

(6) จัดทํารายงานการซื้อขายหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนรวมเปนรายวันและสงใหผูดูแลผลประโยชนทุกวันทําการนั้น 

(7) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเปนรายวันและสงใหผูดูแลผลประโยชนทุกวันทําการนั้น 

(8) คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุน ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(9) จัดใหมีผูสอบบัญชี ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม โดยถือตามขอกําหนดแหงประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย
การใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี 

(10) จัดทํารายงานทุกรอบปบัญชีเพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปบัญชี และสงรายงานดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่อ
อยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับแตวันสิ้นปบัญชี หรือภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นป
บัญชี ในกรณีที่บริษัทจัดการเลือกจัดทําและสงรายงานตามขอ (11) ตามปปฏิทิน ทั้งนี้ รายงานดังกลาวจะแสดงขอมูลตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

บริษัทจัดการจะจัดใหมีรายงานของรอบระยะเวลาลาสุดไว ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดตอทุกแหง ของตัวแทนขาย
หรือรับซื้อคืน ที่ใชในการซื้อขายหนวยลงทุน เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูไดและจัดสําเนาใหเมื่อผูถือหนวยลงทุนรองขอ 

(11) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของปบัญชี หรือของปปฏิทิน เพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบระยะเวลาหกเดือน
นั้น และสงรายงานดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือน 
นับแตวันสิ้นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกลาว หรือเมื่อผูถือหนวยลงทุนรองขอ 
ทั้งนี้ รายงานดังกลาวจะแสดงขอมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

ในกรณีที่บริษัทจัดการเลือกจัดทําและสงรายงานดังกลาวตามรอบปบัญชี บริษัทจัดการจะไดรับยกเวนไมตองจัดทําและสงรายงานดังกลาว
ในรอบระยะเวลาหกเดือนหลังสําหรับปบัญชีนั้น 

บริษัทจัดการจะจัดใหมีรายงานของรอบระยะเวลาลาสุดไว ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดตอทุกแหงของตัวแทนขาย



หรือรับซื้อคืน ที่ใชในการซื้อขายหนวยลงทุน เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูไดและจัดสําเนาใหเมื่อผูถือหนวยลงทุนรองขอ 

(12) เปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามหัวขอ "วิธีการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธี
จัดการ" 

(13) ไดรับคาตอบแทนในการจัดการโครงการ คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนและคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามอัตราที่ระบุ
ไวในโครงการที่ไดรับอนุมัติ 

(14) สั่งจายคาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นๆ ตามอัตราที่ระบุไวในโครงการ 

(15) แตงตั้งผูชําระบัญชีโครงการ โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อโครงการนี้ไดยกเลิก 

(16) เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนรวมถือหลักทรัพยอยู เทาที่จําเปนเพื่อรักษาผลประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุน 

(17) จัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยที่มีมูลคาเกินอัตราสวนที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กําหนด ซึ่งมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดหลักทรัพยมาเพิ่มเติม พรอมทั้งวันที่หลักทรัพยมีมูลคาเกินอัตราที่กําหนดพรอมสาเหตุ และ
สงใหผูดูแลผลประโยชนทราบภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่หลักทรัพยนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนที่กําหนด พรอมทั้งจัดทํา
สําเนาไวที่บริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได 

(18) แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด 

(19) ดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ตามวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(20) ดําเนินการฟองรอง บังคับคดี หรือกระทําการอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุน 

(21) แจงการเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื่องดังกลาวพรอมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการได
รับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชนใหสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายใหผูดูแลผล
ประโยชนดําเนินการดังกลาวแทนก็ได 

(22) รายงานการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับมาแลวหรือการหยุดรับคําสั่งซื้อหรือ
คําสั่งขายคืนหนวยลงทุนพรอมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
โดยพลัน 

รายงานการเปดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนและรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวม ณ วันทําการสุดทายกอนวันรายงาน
นั้นใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการกอนวันเปดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน รวมทั้งแจงการเปดรับคํา
สั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนทราบในทันทีที่สามารถกระทําได 

(23) จัดสง แจกจาย หรือจัดใหมีหนังสือชี้ชวนที่เปนปจจุบัน ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

(ก) จัดสงและดําเนินการใหตัวแทนขายหรือรับซื้อคืน ที่ใชในการซื้อขายหนวยลงทุนจัดสงหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญที่ผูลงทุนควร
ทราบใหผูที่สนใจจะลงทุน และจัดใหมีหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไว ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของ
ตัวแทนขายหรือรับซื้อคืนที่ใชในการซื้อขายหนวยลงทุน เพื่อประโยชนในการแจกจายแกผูที่สนใจจะลงทุนไดตลอดเวลาที่เสนอขายหนวย
ลงทุน 

(ข) จัดทําหนังสือชี้ชวนใหมใหเปนปจจุบันทุกรอบปบัญชีและจัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแตวันถัดจากวัน
สิ้นปบัญชี 

(24) ชี้แจงและดําเนินการใหตัวแทนขายหรือรับซื้อคืน ชี้แจงขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนหรือผูที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแกไข
เพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอสิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือตอการตัดสินใจในการลงทุนหรือ
ตอการเปลี่ยนแปลงในราคาของหนวยลงทุนของกองทุนรวม 

(25) ดําเนินการยกเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในหัวขอ "การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม" 



(26) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อใหถึงซึ่งวัตถุประสงคของโครงการ และรักษาไวซึ่งผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน 

(27) ปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบอื่นๆ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และที่จะมีแกไขเพิ่มเติมตอไป ที่กําหนดใหเปนหนาที่ของ
บริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่ปฏิบัติตามขอผูกพัน โครงการจัดการกองทุน กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจน
ประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจตลาดหลักทรัพยแหงกฎหมายดังกลาว ทั้งนี้ในกรณีที่ขอกําหนดในขอผูกพันหรือโครงการ
จัดการกองทุนรวมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งดังกลาว หากบริษัทจัดการกองทุนไดดําเนินการใหเปนไป
ตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งนั้น ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุน ไดปฏิบัติใหเปนไปตามขอผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแลว
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ : -
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไมวาโดยคําสั่งของสํานักงานหรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมตองดําเนินการตามที่จําเปนเพื่อใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหมเขาทําหนาที่ตอไปไดซึ่ง
รวมถึงการสงมอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ใหแกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม

2. ผูดูแลผลประโยชน
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ที่อยู :

เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

(1) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพยสินของกองทุนรวม รับเงินตาง ๆ ที่กองทุนรวมจะพึงไดรับจากการจัดตั้งและดําเนินงานของกองทุน
รวม เชน เงินคาซื้อหนวยลงทุน เงินปนผล และดอกเบี้ยจากหลักทรัพยเงินไดจากการจําหนายหรือเวนคืนหลักทรัพย และเงินอื่นใดของ
กองทุนรวม และนําเขาไวในบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชีทรัพยสินของกองทุนรวม 

(2) จัดใหมีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จําหนาย สงมอบ และโอนหลักทรัพยตาง ๆ ซึ่งเปนทรัพยสินของกองทุนรวมตลอดจนรับชําระหรือ
ชําระราคาคาหลักทรัพยดังกลาว ทั้งนี้ใหเปนไปตามคําสั่งของบริษัทจัดการ เมื่อเห็นวามีหลักฐานถูกตองแลว 

(3) จายเงินจากบัญชีเงินฝากของกองทุนรวม เพื่อเปนคาใชจายตาง ๆ ของกองทุนรวมตามคําสั่งของบริษัทจัดการ 

(4) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบเปนลายลักษณอักษรถึงรายละเอียดของสิทธิในการเขาประชุมผูถือหุน การรับเงินปนผล และ
ดอกเบี้ย การจองหุนเพิ่มทุน การเปลี่ยนแปลงมูลคาหุน และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลตอการถือครองหลักทรัพยของกองทุนรวม โดย
ทันทีที่ผูดูแลผลประโยชนไดรับขาวเปนลายลักษณอักษรจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้ง รับ หรือ
จายเงินตามสิทธินั้นๆ ตามคําสั่งของบริษัทจัดการ 

(5) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบเปนหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพยที่จะตองปดโอน หรือกําลังอยูในระหวางทําการปดโอนในชื่อ
ของกองทุนรวม เพื่อประโยชนในการเขาประชุมผูถือหุน รับเงินปนผล ดอกเบี้ย และอื่นๆ 

(6) จัดทํารายงาน ดังตอไปนี้ 

(ก) รายงานรายละเอียดการรับจายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร พรอมยอดคงเหลือ ณ สิ้นวันทําการซื้อขายและคํานวณดอกเบี้ยคางรับ (ถา
มี) 

(ข) รายงานเปนรายวันเกี่ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวม แยกตามประเภทของหลักทรัพย และตามสถานภาพของหลักทรัพย พรอมทั้ง
คํานวณดอกเบี้ยคางรับ (ถามี) 

(ค) รายงานรายละเอียดเจาหนี้คาซื้อหลักทรัพยและลูกหนี้คาขายหลักทรัพย 

(7) รับรองความถูกตอง ในการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคารับซื้อคืน และราคาขายหนวยลงทุนของ
กองทุนรวม และการคํานวณหนวยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุน และจํานวนหนวยลงทุนที่ลดลงจากการ



ขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุน ที่บริษัทจัดการไดคํานวณไว และสงใหผูดูแลผลประโยชนรับรอง เมื่อเห็นวาถูกตองแลว 

(8) ใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการในกรณีดังนี้ 

(ก) บริษัทจัดการเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวม เนื่อง
จากมีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนายจายโอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางสมเหตุสมผล 

(ข) บริษัทจัดการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลว หรือหยุดรับคําสั่งขายคืนหนวย
ลงทุนได หากเห็นวามีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนายจายโอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตุสมผล หรือไม
สามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางเปนธรรมและเหมาะสมหรือมีเหตุจําเปนอื่นใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุน 

(ค) บริษัทจัดการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น 

(9) ใหความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการเพื่อประกอบกับขอมูลอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการเปนผูจัดหาในการจัดทํา
รายงานทุกรอบปบัญชี และสงใหบริษัทจัดการภายใน 30 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นปบัญชีนั้น 

(10) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติการใหเปนไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม ภายใต มาตรา 125 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกลาวโดย
เครงครัด หากบริษัทจัดการมิไดปฏิบัติตามใหแจงบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวนกระทําการจนกอให
เกิดความเสียหายแกกองทุนรวมหรือไมปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 125 ผูดูแลผลประโยชนจะทํารายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวโดยละเอียด 
และสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วัน นับตั้งแตวันถัดจากวันที่ผูดูแลผลประโยชนรูถึงเหตุการณดังกลาว 

(11) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตนหรือฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัท
จัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คาใชจายในการฟองรอง
บังคับคดีเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมใหเรียกรองจากทรัพยสินของกองทุนรวม 

(12) ผูดูแลผลประโยชนจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในสวนที่เกี่ยวของกับการดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ประกาศไวโดย
เครงครัด 

(13) ในกรณีที่มีการเลิกกองทุนรวม เมื่อเลิกกองทุนรวมแลว หนาที่ผูดูแลผลประโยชนจะสิ้นสุดเมื่อผูชําระบัญชีไดจดทะเบียนเลิกกองทุน
รวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในชวงระยะเวลาที่การชําระบัญชียังไมสิ้นสุด ผูดูแลผลประโยชนจะปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ ดังนี้ 

(ก) รับฝากทรัพยสินของกองทุนรวมจนกวาจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม 

(ข) ดูแลและตรวจสอบใหผูชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผู
ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเวนกระทําการตามมาตราดังกลาว จนกอใหเกิดความเสียหายแก กองทุนรวม ผูดูแลผลประโยชนจะรายงานให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไมชักชา 

(14) รับรองผลการนับมติ ในกรณีที่มติของผูถือหนวยลงทุนไมเกินรอยละ 55 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ 

(15) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด 
โดยปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ทั้งที่มีอยูในปจจุบันและที่แกไขเพิ่มเติมในอนาคต 

ผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม และตามพระราช
บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหนาที่ดูแลรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู
ดูแลผลประโยชน ผูดูแลผลประโยชนรายเดิมมีหนาที่ดําเนินการตามที่จําเปน เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรายใหม สามารถปฏิบัติหนาที่ตอไป
ได ซึ่งการดําเนินการดังกลาวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกตอง และครบถวนของสิ่งที่สงมอบใหผูดูแลผลประโยชน
รายใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน
ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนกระทําการ งดเวนกระทําการ หรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ในการดูแลรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน ผูถือ
หนวยลงทุนอาจใชสิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในการ
ฟองรองบังคับคดีกับผูดูแลผลประโยชนเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงได



ผูดูแลผลประโยชนตองไมกระทําการอันเปนการขัดกับผลประโยชนของกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุนไมวาการกระทํานั้นจะเปนไปเพื่อ
ประโยชนของผูดูแลผลประโยชนเองหรือประโยชนของผูอื่น เวนแตเปนการเรียกคาตอบแทนในการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนหรือเปน
การดําเนินการในลักษณะที่เปนธรรม และไดเปดเผยขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนทราบกอนอยางเพียงพอแลว โดยผูถือหนวยลงทุนที่ไดทราบ
ขอมูลดังกลาวมิไดแสดงการคัดคาน
ในกรณีที่การดําเนินการใดตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมดําเนินการขอมติใหผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจ
ดําเนินการตามที่จําเปน เพื่อขอมติของผูถือหนวยลงทุนได
เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน :

(1) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่งมีความประสงคจะบอกเลิก โดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปน
ลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน 

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชน ไมปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดตกลงไว คูสัญญาอีกฝายหนึ่งอาจบอกเลิก
สัญญาได โดยบอกลวงหนาเปนลายลักษณอักษร เปนเวลาไมนอยกวา 30 วัน 

(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลใหเปนการ
เพิ่มภาระหนาที่แกผูดูแลผลประโยชน และผูดูแลผลประโยชน ไมประสงคจะรับหนาที่ดังกลาว ผูดูแลผลประโยชน มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได 
โดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน 

(4) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีมติเสียงขางมากซึ่งคิดเปนจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได
ทั้งสิ้น เรียกรองใหมีการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชน 

(5) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชน นําขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการกองทุนรวม หรือขอมูลอื่นที่เกี่ยวของกับกองทุนรวมไปเปดเผย 
หรือใชในทางที่กอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายตอกองทุนรวม หรือกอใหเกิดประโยชนตอผูดูแลผลประโยชน เวนแตเปนการปฏิบัติตาม
อํานาจหนาที่ของผูดูแลผลประโยชนบริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได ทั้งนี้ การบอกเลิกสัญญาจะตองบอกกลาวลวงหนาเปน
หนังสือไมนอยกวา 15 วัน 

(6) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนขาดคุณสมบัติในการเปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนจัดการแกไขใหถูกตองภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันถัดจากวันที่บริษัทจัดการตรวจพบ
เอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะแจงการแกไขดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการ นับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดแกไขเสร็จสิ้น ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมิไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่
กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับตั้งแตวัน
ถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลาใหแกไข และเมื่อไดรับอนุญาตแลว บริษัทจัดการจะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนรายใหมแทนโดยพลัน 

ทั้งนี้ การเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมและการแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทน จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน 

ในกรณีผูดูแลผลประโยชนกระทําการอันเปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทุนรวม หรือผูถือหนวยลงทุนที่ไมเขาขอยกเวนใหกระทําได
หากเปนกรณีที่มีนัยสําคัญและไมสามารถแกไขใหหมดไป ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได
สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม :

เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก 
กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท 0-2544-3935-7 และที่ 
บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) และที่ธนาคารแหงประเทศไทย และที่ผูรับฝากทรัพยสินในตางประเทศ 

3. นายทะเบียนหนวยลงทุน
ชื่อ : วรรณ จํากัด, บลจ.
ที่อยู :

989 อาคารสยามพิวรรธนทาวเวอร ชั้น 9, 24 ถนนพระราม 1 แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท 0-2659-8888 โทรสาร 0-2659-8860-1



4. ผูจัดจําหนาย : -

5. ผูดูแลสภาพคลอง (Market Maker) : -

6. ผูลงทุนรายใหญ (Participating Dealer) : -

7. ที่ปรึกษาการลงทุน : -

8. ที่ปรึกษากองทุน : -

9. ผูประกัน : -

10. ผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) : -

11. คณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน : -

12. Prime Broker -

13. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูถือหนวยลงทุน
สิทธิในการขายคืนหนวยลงทุน :

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิในการขายคืนหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในโครงการ

สิทธิในการรับเงินปนผล :

ผูถือหนวยลงทุนไมมีสิทธิในการรับเงินปนผล เนื่องจากกองทุนไมมีนโยบายการจายเงินปนผล

สิทธิในการโอนหนวยลงทุน :

ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนได ตามที่ระบุไวในขอ “เงือนไขและขอจํากัดในการจัดสรรและการโอนหนวยลงทุน” ของโครงการ
จัดการกองทุนรวม 

ขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุน ตามที่ระบุไวในขอ “เงือนไขและขอจํากัดในการ
จัดสรรและการโอนหนวยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม

สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ :

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไขวิธีจัดการ โดยเปนไปตามหัวขอ "การขอมติของผูถือหนวยลงทุน 
และวิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ"

ในกรณีที่บุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการ
หรือบริษัทหลักทรัพยที่เปนเจาของบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อผูถือหนวยลงทุน (Omnibus account) ตองไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือ
กลุมบุคคลเดียวกันนั้น ในสวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด

สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับหลักทรัพยหรือเงินคืนหากกองทุนรวมตองเลิกไป โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเปนผูชําระบัญชีโดยจะไดดําเนินการใหมีการจําหนายทรัพยสินของโครงการ ชําระภาระหนี้สินของโครงการ และ
แจกจายเงินคืนใหแกผูถือหนวย ลงทุนเฉลี่ยตามจํานวนหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดในขณะที่เลิกกองทุนรวม

สิทธิประโยชนอื่นๆ :

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิในการไดรับขอมูลเกี่ยวกับกองทุน เชน รายงานประจําป รายงานทุกรอบ 6 เดือน



รายละเอียดเพิ่มเติม :

-

ผูถือหนวยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไมเกินคาหนวยลงทุนที่ยังสงใชแกบริษัทจัดการกองทุนรวมไมครบ
การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไมวาในทอดใด ๆ ใหถือวาผูถือหนวย
ลงทุนดังกลาวยอมรับที่จะผูกพันตามขอกําหนดในขอผูกพันซึ่งลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวม
โดยชอบ
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิเรียกใหบริษัทจัดการกองทุนรวมจายผลประโยชนตอบแทน และคืนเงินทุนไดไมเกินไปกวาสวนของทุนของกองทุน
รวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบงชนิดของหนวยลงทุน สิทธิในการไดรับประโยชนตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผูถือหนวยลงทุน
แตละชนิดตองเปนไปตามขอกําหนดของหนวยลงทุนชนิดนั้น ๆ ดวย

14. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :
- ระบบไรใบหนวยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน
เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ :

กองทุนเปด วรรณ โกลบอล ไฮยิลดบอนด ระยะสั้น จะใชระบบไรใบหนวยลงทุน (Scripless) โดยจะดําเนินตามหลักเกณฑ ดังนี้◌ั

(1) ภายหลังจากการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก นายทะเบียนหนวยลงทุนจะจดแจงชื่อผูสั่งซื้อที่ไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนเปนผูถือ
หนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนเพื่อจัดสงใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 15 วันนับตั้งแต
วันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก 

(2) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวัน
คํานวณราคาขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ดังนั้น บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหนวยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน 
และในหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนที่สงใหผูถือหนวยลงทุนฉบับลาสุดเปนรายการที่เปนปจจุบันและถูกตอง 

ในกรณีผูถือหนวยลงทุนตั้งแต 2 คนขึ้นไปแตไมเกิน 4 คน ถือหนวยลงทุนรวมกัน นายทะเบียนหนวยลงทุนจะจดแจงชื่อผูถือหนวยลงทุน
เหลานั้นเปนผูถือหนวยลงทุนรวมกันในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในคําขอเปดบัญชีกองทุนเปดเปนผูใชสิทธิใน
ฐานะผูถือหนวยลงทุน หรือผูรับเงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุนหรือเงินปนผล (ถามี) 

(3) หากปรากฏขอผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองทําการทักทวงขอผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับ
ตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดรับหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน 

(4) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะออกใบหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนแทนหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุน
รองขอใหบริษัทจัดการออกใบหนวยลงทุนได 

อนึ่ง ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนที่ไดรองขอใหบริษัทจัดการออกใบหนวยลงทุนแทนหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน ตองการขายคืนหนวย
ลงทุนจํานวนนั้นๆ ผูถือหนวยลงทุนตองติดตอบริษัทจัดการโดยตรงเพื่อสงมอบคืนใบหนวยลงทุนเปนเวลาลวงหนาไมนอยกวา 2 วันทําการ
กอนการสั่งขายคืนหนวยลงทุน เพื่อใหนายทะเบียนหนวยลงทุนดําเนินการโอนหนวยลงทุนจํานวนนั้นๆ เขาระบบไรใบหนวยลงทุนเสียกอน 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งใหกับผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวย
ลงทุน เพื่อเปนหลักฐานยืนยันการทํารายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนสามารถรองขอหรือ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนไดภายหลัง ตามหลักเกณฑ เงื่อนไขที่บริษัทจัดการ กําหนด และบริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน และ ระยะเวลาการสงมอบ เพื่อประโยชนแก
กองทุนโดยรวม หรือเพื่อปกปองผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต โดยไมถือ
วาเปนการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถใชอางอิงตอ
บริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได 



ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนจําเปนตองใชใบหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมตองจัดทําใบหนวยลงทุนมอบใหแกผูถือหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถใชอางอิงตอ
บริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนจําเปนตองใชใบหนวยลงทุนบริษัทจัดการกองทุนรวมตองจัดทําใบหนวยลงทุนมอบใหแกผูถือหนวยลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :

ไมม ี

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น
วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน :

บริษัทจัดการจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงินไดในกรณีที่บริษัทจัดการไม
สามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนเงิน หรือกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนตกลงรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสิน 
อื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการไดรับมติพิเศษใหชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงินไดรวมถึงกรณีอื่นใดที ่
เปนไปตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด โดยบริษัทจัดการจะกําหนดขั้นตอนการดําเนินการตอไป ซึ่งขั้นตอนที่กําหนดตองสามารถ 
ปฏิบัติไดจริงและเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุนทุกราย

การชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระใหแกผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน ณ เวลาที่กําหนด เทานั้น
วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกบุคคลที่เกี่ยวของอื่น ๆ (ถามี) : -

17. การจัดทําทะเบียนหนวยลงทุน การโอนหนวยลงทุน และขอจํากัดในการโอนหนวยลงทุน : -
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่จัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑที่ออกตามมาตรา 125(5) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
ใหสันนิษฐานไวกอนวาทะเบียนหนวยลงทุนถูกตอง และการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น รวมทั้งการใหสิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด ๆ แกผูถือ
หนวยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากไดกระทําตามขอกําหนดในขอผูกพันหรือตามกฎหมายแลว ใหถือวา
บริษัทจัดการกองทุนรวมไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่แลว
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหนวยลงทุน ในกรณีดังนี้ 
(ก) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนที่มิใชรายยอย และการโอนหนวยลงทุนจะทําใหผูถือหนวยลงทุนไม
เปนผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนรายใหญ หรือผูมีเงินลงทุนสูง ตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก 
(ข) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ และการโอนหนวยลงทุนจะทําใหผู
ถือหนวยลงทุนไมเปนผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ ตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก 
(ค) การโอนหรือการจํานําหนวยลงทุน ดังนี้ 
1. หนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายใหผูถือหนวยลงทุนกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเปนกองทุนรวมหุนระยะยาวที่
จัดตั้งขึ้นกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
2. หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
3. หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการลงทุนของกองทุน
ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน และขอจํากัดในการใชสิทธิออกเสียง (ถามี) :

การนับคะแนนเสียงเมื่อมีการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในกรณีที่กองทุนมีบุคคลใดถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุน 
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 นั้น เวนแตเปนกรณีกองทุนรวมที่มีการแบง 
ชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิดใด ๆ มีผูถือหนวยลงทุนเพียงรายเดียว บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 
ไดเต็มตามจํานวนที่ถืออยู

หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน: -
การดําเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวม หรือกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได
ดําเนินการไปตามมติของผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับมาโดยชอบแลว ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบใหดําเนินการดังกลาวและมีผล
ผูกพันตามมติ
มติของผูถือหนวยลงทุนที่ใหดําเนินการใดอันเปนการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมาย ใหถือวามตินั้นเสียไป



ในกรณีที่เปนการขอมติเพื่อแกไขขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติพิเศษของผูถือหนวย
ลงทุน (มติของผูถือหนวยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไดไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งเขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนซึ่งสงหนังสือแจงมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)
เวนแตกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุน นอกจากจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการ
ขอมติ ผูถือหนวยลงทุนที่กําหนดไวในขอผูกพัน หรือที่กําหนดไวในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กําหนดในประกาศนี้แลว
ใหเปนไปตามหลักเกณฑเพิ่มเติมดังตอไปนี้ดวย
(1) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด โดยแตละชนิดไดรับผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนไมเทากัน ตองไดรับ
มติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี 
(2) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนไมวากรณีใด ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือ มติพิเศษของ
จํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี 
(3) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของ จํานวนหนวย
ลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
วิธีการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน : -
การแกไขเพิ่มเติมสวนใดสวนหนึ่งของขอผูกพันที่เปนไปตามวิธีการที่กําหนดไวในขอผูกพัน และมีสาระสําคัญที่เปนไปตาม และไมขัดหรือ
แยงกับพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑที่ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกลาว ใหถือ
วาขอผูกพันสวนที่แกไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคูสัญญา
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ เรื่อง
ที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ใหรวมถึง
(ก) ขอกําหนดเกี่ยวกับผลประโยชนตอบแทนและการคืนเงินทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน 
(ข) ขอกําหนดเกี่ยวกับการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นตามขอ 6 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที่ ทน. 19/2554 
(ค) ขอกําหนดเกี่ยวกับการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น 
(ง) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประกันตามขอ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกันและ
ขอกําหนดเกี่ยวกับ การแกไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลใหผูถือหนวยลงทุนเสียผลประโยชน 
(จ) เรื่องที่ผูดูแลผลประโยชนเห็นวากระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในลักษณะ ดังตอไปนี้ ใหมีผลผูกพันเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยไมตองไดรับมติของผูถือ
หนวยลงทุน
(ก) เปนการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันใหมีสาระสําคัญสอดคลองกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แกไขเพิ่มเติม โดยไดรับมติโดยเสียงขางมาก
หรือมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน หรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน แลวแตกรณี หรือ 
(ข) ผูดูแลผลประโยชนแสดงความเห็นวาการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจําเปนหรือสมควร และไมกระทบตอสิทธิของผูถือ
หนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันไมวากรณีใด
ตองกระทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อ โดยบุคคลผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูดูแลผลประโยชน พรอมทั้งประทับ
ตราบริษัท (ถามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหมีขอผูกพันเปดเผยไว ณ ที่ทําการและเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อใหผูถือ
หนวยลงทุนสามารถตรวจดูได รวมทั้งจัดสงสรุปการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน พรอมทั้งเหตุผลและความจําเปนใหผูถือหนวยลงทุน พรอมกับ
การสงรายงานประจําปของกองทุนรวม

18. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไมมี
รายละเอียดเพิ่มเติม : -

19. การเลิกกองทุนรวม
เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :

บริษัทจัดการจะเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมในกรณีดังตอไปนี้ 

1. หากปรากฏวากองทุนเปดใดมีผูถือหนวยลงทุนหรือมีมูลคาหนวยลงทุนเปนจํานวนดังนี้ 

    (1) จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 รายในวันทําการใด หรือ 

    (2) มูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดโดยคํานวณตามมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 100 ลานบาทในวันทําการ
ใด และบริษัทจัดการประสงคจะเลิกกองทุนนั้น 



    (3) เมื่อมีการขายคืนหนวยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกวาสองในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด แตไมรวมถึง
กรณีที่เปนการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน และการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมหนวยลงทุน 

    (4) มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนสุทธิในชวงระยะเวลาหาวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกินกวาสองในสาม
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด แตไมรวมถึงกรณีที่เปนการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน และการขายคืน
หนวยลงทุนของกองทุนรวมหนวยลงทุน  ทั้งนี้ ความในขอ 1. (3) และ (4) มิใหนํามาใชบังคับกับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการพิจารณาแลว มี
ความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาการเลิกกองทุนรวมจะไมเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยู เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพยสินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคลองอยางเพียงพอ และผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยูจะไมไดรับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

   (5) เมื่อปรากฏขอเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุนตามขอ 1. (3) 
และ (4) และการเลิกกองทุนรวมจะเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนโดยรวม ทั้งนี้ แตไมรวมถึงกรณีที่เปนการขายคืนหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหนวยลงทุน กองทุนรวมฟดเดอร กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมอีทีเอฟ

2. เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบริษัทจัดการเลิกกองทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําหรืองดเวนกระทําจนกอใหเกิดความ
เสียหายแกกองทุน หรือไมปฏิบัติตามหนาที่ของตน 

3. เมื่อไดรับความเห็นชอบตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
โครงการจัดการ 

4. เมื่อสํานักงานมีคําสั่งเลิกกองทุนตามมาตรา 128 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือเมื่อสํานักงานมีคําสั่งเพิกถอน
การอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน 

5. ในกรณีที่ภายหลังการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกแลว ปรากฏวาไมมีตราสารที่สามารถลงทุนไดอยางเหมาะสม เพื่อใหเกิดประโยชนสูง
สุดตอผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกโครงการจัดการและดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดไวในโครงการจัดการตอไป  

6. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการ ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่น
เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในโครงการ และ/หรือกรณีกองทุนมีขนาดกองทุนลดลงเหลือนอยจนไมเหมาะสมกับคา
ใชจายในการบริหารกองทุนตอไป และบริษัทจัดการประสงคจะเลิกกองทุนเปดนั้น 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกโครงการตามที่ไดระบุไว เวนแตกรณีที่คณะกรรมกํารกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมายไดแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม 
ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผัน เปนอยางอื่น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น โดยถือวาไดรับความเห็น
ชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว และไมถือเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ 

การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :

1. การเลิกกองทุนรวมกรณีไมทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมลวงหนา บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้

(1) ยุติการรับคําสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหนวยตั้งแตวันที่เกิดเหตุใหเลิกกองทุน

(2) แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุใหเลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี้

     ก. แจงผูถือหนวยที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยโดยชองทางใด ๆ ที่มีหลักฐานวาสามารถติดตอผูถือหนวยได

     ข. แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน

     ค. แจงสํานักงานผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(3) จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนเปดดังกลาวภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุใหเลิกกองทุน เพื่อรวบรวมเงินเทาที่สามารถ
กระทําไดเพื่อชําระคาขายคืนหนวยใหผูถือหนวยโดยอัตโนมัติ

(4) ชําระคาขายคืนหนวยตามสัดสวนจํานวนเงินที่รวบรวมไดตามขอ (3) ใหผูถือหนวยภายใน 10 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุใหเลิกกองทุน 
และเมื่อไดดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยแลวใหถือวาเปนการเลิกกองทุน



2. เมื่อจะมีการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุของโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนลวงหนา บริษัทจัดการ
จะดําเนินการดังตอไปนี้

(1) แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบ

      ก. แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน

      ข. แจงสํานักงานผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน

ทั้งนี้ กอนวันเลิกกองทุนเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ

(2) ดําเนินการดวยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนและผูลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกลาวกอนวันเลิกกองทุนเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทํา
การ เชน เผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ

(3) จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนเพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย และตั๋ว
สัญญาใชเงินที่มีกําหนดระยะเวลาใชเงินคืนเมื่อทวงถาม ใหเสร็จสิ้นกอนวันเลิกกองทุน

20. การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน

บริษัทจัดการจะจัดใหมีการชําระบัญชี โดยจะแตงตั้งผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบเพื่อทําหนาที่รวบรวม 
และแจกจายทรัพยสินที่คงเหลือจากการชําระหนี้สินของกองทุนรวมแลวใหแกผูถือหนวยลงทุน รวมทั้งทําการอยางอื่นตามแตจําเปนเพื่อ
ชําระบัญชีกองทุนใหเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด 

สําหรับคาใชจายและเงินคาตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจายจากทรัพยสินของกองทุนรวมและผูชําระบัญชีจะดําเนินการ
เฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามมูลคาทรัพยสินสุทธิเทาที่คงเหลืออยูตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนถืออยูตาม
หลักฐานที่ปรากฎในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ 

เมื่อไดชําระบัญชีเสร็จเรียบรอยแลว ผูชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจาก
จดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแลว หากปรากฎวายังมีทรัพยสินคงคางอยูใหผูชําระบัญชีจัดการโอนทรัพยสินดังกลาวใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ การชําระบัญชีของกองทุนรวมจะเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ที่กําหนด หรือจะกําหนดตอไป

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผานการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผานการแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่แนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเปนสวนหนึ่งของขอผูกพัน
ระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม


