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ค าจ ากัดความ 
 

 ในโครงการฉบับนี ้เว้นแต่เนือ้ความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื่น  ค าจ ากัดความต่างๆ ให้มี
ความหมายตามที่ได้ให้ไว้  ดงัตอ่ไปนี ้
 
โครงการ หมายถึง โครงการจดัการกองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ดเูรเบิล้ อิควิตี ้ฟันด์ 
 
กองทุนรวม หมายถึง กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ดเูรเบิล้ อิควิตี ้ฟันด์ 
 
หน่วยลงทุน หมายถึง หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ดเูรเบิล้ อิควิตี ้ฟันด์ 
 
บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
 
นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน หมายถึง บคุคลที่บริษัทจดัการกองทนุรวมมอบหมายให้ท าหน้าที่ขายหรือรับซือ้คืน

หนว่ยลงทนุ แล้วแตก่รณีของกองทนุรวม 
 
บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนญุาตให้ท าการ

ซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
วันท าการ หมายถึง ทกุวนัและเวลาท าการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนบัสนุนการขาย

หรือรับซือ้คืน 
 
วันท าการซือ้ขาย หมายถึง วนัท าการตามปกติของบริษัทจดัการ และ/หรือวนัท าการของกองทนุรวม

ในตา่งประเทศที่กองทนุลงทนุไว้ และ/หรือวนัท าการของตลาดหลกัทรัพย์
ของประเทศที่กองทนุหลกัจดทะเบียน และเป็นวนัท าการที่สามารถท าการ
ช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวนัท าการของตวัแทนขาย
กองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวนัท าการที่บริษัทจัดการ
ไมไ่ด้รับผลกระทบจากการรับช าระค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุจากกองทนุหลกั 
และ/หรือตามที่บริษัทจดัการจะประกาศก าหนดเพิ่มเติม 
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ค าเสนอซือ้ หมายถึง ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการเป็นการทัว่ไปที่ผู้ท าค าเสนอซือ้ต้อง
ปฏิบตัิตามประกาศวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือ
หลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ 

 
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หารด้วยจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท าการท่ีค านวณ 
 
ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มลูคา่หนว่ยลงทนุ บวกคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 
 
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน หมายถึง มลูคา่หนว่ยลงทนุ หกัด้วยคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 
 
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

โดยแก้ไขราคาย้อนหลงัตัง้แต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึง
ปัจจบุนั 

 
การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ซือ้หรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุที่

มีราคาหนว่ยลงทนุไม่ถกูต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมลูค่าเท่ากบัสว่นต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทน
การเพิ่มหรือลดจ านวนหนว่ยลงทนุ 

 
บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทจ ากดัที่ตลาดหลกัทรัพย์จดัตัง้ขึน้และถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทจ ากดันัน้ 
 
กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่ และบริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีที่สภาวิชาชีพก าหนด

เก่ียวกบัการจดัท างบการเงินรวม 
 
กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทที่มีหลกัทรัพย์

ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือบริษัทมหาชน จ ากดั 
 
สถาบันการเงนิตามกฎหมายไทย หมายถึง สถาบนัการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมของสถาบัน

การเงิน 
 
สมาคม หมายถึง สมาคมที่เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ที่ได้รับอนญุาตและจดทะเบียน

กบัส านกังาน โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อท าการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจ
หลกัทรัพย์ประเภทที่เก่ียวกบัการจดัการลงทนุ 
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 
ส านักงาน หรือส านักงาน หมายถึง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
กองทุนหลัก (Master Fund) หมายถึง กองทนุ United Global Durable Equties Fund - Class USD Acc 
 
บริษัทประกันชีวิต หมายถึง  ผู้ ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วย

การประกนัชีวิตและได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภท
การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัด
จ าหน่ายหลกัทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการแต่งตัง้ให้เป็น
ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน 
โดยให้หมายความรวมถึงบุคคลอื่นใดที่อาจด าเนินการดงักล่าวแทน
หรือในนามของบริษัทประกันชีวิตได้โดยชอบด้วยกฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
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โครงการจดัการ 
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ดเูรเบ้ิล อิควิต้ี ฟันด ์  

 
ชื่อบริษัทจัดการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

ที่อยู่บริษัทจัดการ ชัน้ 23A-25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขท่ี 173/27-30, 32-33  
 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
 โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 

 

1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม 
 
1.1 ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) : กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ดเูรเบิล้ อิควิตี ้ฟันด์  
 
1.2 ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) : United Global Durable Equities Fund 
 
1.3 ช่ือยอ่ : UGD 
 
1.4 ประเภทโครงการ : กองทนุเปิด  
 
1.5 ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้ 
 
1.6 การก าหนดอายโุครงการ : ไมก่ าหนด 
 
1.7 อายโุครงการ : -  
 
1.8 อายโุครงการถงึวนัท่ี : -  
 
1.9 เง่ือนไข 

เว้นแตเ่ข้าเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการเลกิกองทนุ โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 

(1) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะยตุิโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรือหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หากปรากฏว่าจ านวนเงินท่ีได้จากการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกไม่เพียงพอต่อการจัดตัง้
กองทนุได้อยา่งเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยบริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการยกเลกิการจัดตัง้
กองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนตาม
ข้อก าหนดในเร่ืองการคืนเงินคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
 



 

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ดเูรเบิล้ อิควิตี ้ฟันด์ 5 

(2) เมื่อมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยค านวณตามมลูคา่ที่ตราไว้ของหนว่ยลงทนุที่ขายได้แล้วทัง้หมดลดลง
ในวนัท าการใดจนท าให้ไม่สามารถลงทนุ และ/หรือบริหารจดัการกองทุนให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของกองทุนได้อย่าง
เหมาะสม และ/หรือมีเหตใุห้เช่ือได้วา่เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม และ/หรือปัจจยัอื่นใดเพื่อ
ประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทนุ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุแล้ว  
 
1.10 ลกัษณะโครงการ : กองทนุเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 

 
2. จ านวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของ
หน่วยลงทุนที่เสนอขาย 
 
2.1 จ านวนเงินทนุของโครงการ : 5,000.00 ล้านบาท 
 
2.2 เง่ือนไข (จ านวนเงินทนุโครงการ)  

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ เสนอขาย
หนว่ยลงทนุเกินกวา่จ านวนเงินทนุของโครงการได้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของจ านวนเงินทนุของโครงการ 
 
(2) หากบริษัทจดัการน าเงินไปลงทนุในตา่งประเทศแล้วเกินกวา่ร้อยละ 75 ของวงเงินท่ีได้รับการจดัสรรให้สามารถน าเงิน
ไปลงทนุในตา่งประเทศ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิขอวงเงินเพิ่มเติมจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายอื่นใด ตลอดจนสงวนสิทธิที่จะด าเนินการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน
โครงการได้ โดยไมต้่องขอมติความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการดงักลา่วโดยค านงึถึงผลประโยชน์สงูสดุที่จะเกิดขึน้แก่กองทนุ และผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั 
 
2.3 มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ย : 10.0000 บาท 
 
2.4 จ านวนหนว่ยลงทนุ : 500,000,000 หนว่ย 
 
2.5 ราคาของหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก : 10 บาท (สบิบาทถ้วน) 
 
2.6 มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 2,000 บาท 
 
2.7 มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : ไมก่ าหนด 
 
2.8 มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ขายคืน : ไมก่ าหนด 
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2.9 จ านวนหนว่ยลงทนุขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน : ไมก่ าหนด 
 
2.10 มลูคา่หนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่า : ไมก่ าหนด 
 
2.11 จ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่า : ไมก่ าหนด 
 
2.12 รายละเอียดเพิม่เตมิ  : 

- ทัง้นี ้มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก และมลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 
(ถ้ามี) 

- บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลีย่นแปลงมลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก และ/หรือมลูคา่ขัน้ต ่า
ของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป และจ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่าได้ในอนาคต โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุแล้ว ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุบริษัทจดัการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า
ไมน้่อยกวา่ 1 วนัท าการ ก่อนวนัด าเนินการดงักลา่ว ณ ส านกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
(ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบาย
การลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภท
และอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน 
 
3.1 วตัถปุระสงค์ของโครงการ 

เพื่อระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนที่แสวงหาโอกาสในการลงทุนที่มากกว่าการลงทนุภายในประเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะสร้าง
ผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทุนจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศโดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของ  
United Global Durable Equities Fund - Class USD Acc (กองทนุหลกั) โดยกองทนุดงักลา่วมีวตัถปุระสงค์ในการลงทนุ
เพื่อสร้างรายรับและการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาวโดยเน้นลงทุนในหุ้น และตราสารทุนอื่นๆ  ที่ซือ้ขายอยู่ใน
ตลาดหลกัทรัพย์ทัว่โลก โดยกองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ดเูรเบิล้ อิควิตี ้ฟันด์ จะลงทนุในกองทนุหลกัโดยเฉลี่ยในรอบ
ระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และส่วนที่เหลือจะน า เงินไปลงทุนใน
หลกัทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 
 
3.2 ชนิดกองทนุรวม : Feeder Fund 
 
3.3 ประเภทกองทนุรวม : พิเศษ 
 
3.4 นโยบายการลงทนุ : ตราสารแหง่ทนุ 
 
3.5 นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) : ไมม่ี  
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3.6 การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) : ลงทนุเพื่อการลดความเสีย่ง (Hedging) 
 
3.7 การลงทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) : ไมล่งทนุ 
 
3.8 ลกัษณะพิเศษ : กองทนุรวมที่ลงทนุในตา่งประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF) 
    
3.9 รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพิเศษ  

รายละเอียด : 
(1) กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศ ชื่อ United Global Durable Equities Fund - 
Class USD ACC  ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) จัดตัง้และบริหารจัดการโดย UOB Asset 
Management Ltd. โดยได้รับการอนมุตัิให้จดัตัง้กองทนุและจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ (Singapore) และอยู่ภายใต้
กฎหมายที่เก่ียวข้องของประเทศสงิคโปร์ โดยอยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึ่ง
เป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และกองทนุหลกัมิได้เป็นกองทนุรวม
ประเภทเฮ็จฟันด์ (Hedge Fund) โดยกองทนุหลกัเน้นลงทนุในหุ้นของบริษัทที่มัน่คง (durable companies) ที่ให้ก าไรทบต้น
อยา่งสม ่าเสมอแก่ผู้ลงทนุโดยมีระดบัความผนัผวนของผลตอบแทนที่ต ่ากว่าระดบัค่าเฉลี่ยของบริษัททัว่ไป ทัง้นี ้บริษัทที่
มัน่คง หมายถึง บริษัทท่ีมีธุรกิจที่มัน่คงซึง่มีลกัษณะโดยทัว่ไปดงัตอ่ไปนี ้

(1.1) บริษัทท่ีมีการเติบโตของรายได้ในระดบัปานกลางแตส่ามารถคาดการณ์ได้ เนื่องจากการมีการบริหารจดัการที่ดี เช่น 
มีทกัษะในการบริหารและจดัสรรเงินทนุ เป็นต้น 

 

(1.2) บริษัทท่ีมีความสามารถในการแขง่ขนัท่ีไมห่ยดุนิ่ง และได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจคอ่นข้างจ ากดั เช่น บริษัทท่ีมีผล
ประกอบการในอนาคตที่ไมข่ึน้อยูก่บัการคาดการณ์หรือแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาค เป็นต้น 

 
(1.3) บริษัทที่มีผลตอบแทนจากการลงทนุในระดบัปานกลางและโดยทัว่ไปผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ (Free cash 
flow yield) จะอยูร่ะหวา่ง 8 – 12 %  

 
ทัง้นี ้กองทนุหลกัจะเน้นลงทนุในตราสารทนุ และอาจพิจารณาลงทนุในหลกัทรัพย์อื่นๆ รวมถึง ตราสารที่เก่ียวข้องกบัตรา
สารทนุ เช่น ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิง (Depositary receipts) เป็นต้น ที่จดทะเบียนและซือ้
ขายอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์ทัว่โลก โดยกองทนุหลกัอาจมีการลงทนุท่ีกระจกุตวัอยูใ่นบางอตุสาหกรรม ภมูิภาค และประเทศ 
นอกจากนี ้ในภาวะที่ตลาดมีความผนัผวน กองทนุหลกัอาจลงทนุใน เงินฝาก ตราสารตลาดเงิน หรือหลกัทรัพย์ที่มีสภาพ
คลอ่งเป็นครัง้คราวเพื่อรักษาสภาพคลอ่งของกองทนุ 
 
ทัง้นี ้กองทนุหลกัอาจพิจารณาลงทนุในหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
การลงทนุ (Efficient Portfolio Management) และกองทนุหลกัอาจป้องความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนตามดลุพินิจของ
ผู้จัดการกองทุน บริษัทจัดการจะท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทนุหลกัในรูปสกุลเงินดอลลา่ร์สหรัฐ (USD) หรือใน
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สกลุเงินอื่นใด หากมีการเปลีย่นแปลงโดยกองทนุหลกัในอนาคต บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบทางเว็บไซต์
ของบริษัทจดัการ และ/หรือช่องทางอื่นใดโดยเร็ว นบัตัง้แตว่นัท่ีบริษัทจดัการรู้หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักลา่ว 
 
(2) กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ United Global Durable Equities Fund - Class USD Acc เพียงกองทนุเดียว 
โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศก าหนด แต่ทัง้นี ้กองทนุจะลงทนุในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ โดยสว่นท่ีเหลอืจะลงทนุในทรัพย์สนิตามประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด โดยจะลงทนุให้สอดคล้องกบันโยบายกองทนุท่ีก าหนดไว้ 
 
กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) ที่มีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี่ยนเงินโดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) ตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ 
ซึ่งการใช้เคร่ืองมือป้องกนัความเสีย่งอาจมีต้นทนุส าหรับการท าธุรกรรมป้องกนัความเสี่ยง โดยอาจท าให้ผลตอบแทนของ
กองทนุโดยรวมลดลงจากต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้  
 
ทัง้นี  ้ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note) ตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าที่สามารถลงทนุได้ (Non – investment grade) และตราสารหนี ้
ที่ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated securities) และตราสารทนุของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
(Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทนุอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าที่สามารถลงทนุได้ 
(Non – investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนีน้ัน้ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือที่สามารถลงทุนได้ 
(Investment grade) ขณะที่กองทนุลงทนุเทา่นัน้ 
ในสภาวการณ์ปกติกองทนุจะลงทนุในตา่งประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุ แตท่ัง้นีก้องทนุอาจไมส่ามารถด ารงอตัราสว่นการลงทนุในตา่งประเทศตามที่ระบไุว้ในโครงการ หากสภาวะการ
ลงทนุในตา่งประเทศหรือการลงทนุในกองทนุต่างประเทศไม่ปกติหรือไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความ
ผนัผวน เกิดภยัพิบตัิหรือเหตกุารณ์ไมป่กติ มีการเปลีย่นแปลงกฎ ระเบียบ วงเงินลงทนุในต่างประเทศเต็มเป็นการชัว่คราว 
หรือกรณีอื่นใดที่จะก่อความเสียหายให้แก่กองทุนโดยรวม เป็นต้น และ/หรือในช่วงระหว่างรอการอนุมตัิการเพิ่มวงเงิน
ลงทุนในต่างประเทศจากทางการ และ/หรือกรณีเกิดเหตสุดุวิสยัหรือมีเหตผุลที่จ าเป็นและสมควร ทัง้นี ้กองทนุจะจัดท า
รายงานการลงทนุท่ีไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีก าหนด พร้อมทัง้แสดงเหตผุลตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. 
 
ทัง้นี ้การด ารงอตัราสว่นการลงทนุในต่างประเทศตามที่ระบขุ้างต้น จะไม่น ามาใช้บงัคบัในช่วงระหว่างรอการลงทนุซึ่งมี
ระยะเวลาประมาณ 30 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัจดทะเบียนกองทุนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และ/หรือในช่วง
ระยะเวลาก่อนเลิกโครงการซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วนัท าการ และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทนุท าการสัง่ซือ้ หรือขายคืน หรือ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนมากซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันท าการ กองทุนอาจจ าเป็นต้องชะลอการลงทุนใน
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ตา่งประเทศเป็นการชัว่คราว ดงันัน้ จึงอาจมีบางขณะที่กองทนุไม่สามารถลงทนุให้เป็นไปตามสดัสว่นการลงทนุที่ก าหนด
ไว้ในโครงการข้างต้นได้ 
 
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศ และ/หรือการลงทุนในกองทนุ United Global 
Durable Equities Fund  - Class USD Acc ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการลงทนุไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์หลกัของ
กองทนุ หรือไมส่ามารถลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุดงักลา่วได้อีกตอ่ไป หรือกองทนุต่างประเทศดงักลา่วมีการกระท า
ผิดตามความเห็นของหนว่ยงานก ากบัดแูลของกองทนุตา่งประเทศ และ/หรือเมื่อเกิดเหตกุารณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิด
การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจสง่ผลให้การลงทนุในกองทนุต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทนุโดยเกินจ าเป็น 
เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่กองทนุ United Global Durable Equities Fund – Class USD Acc ได้เลิกโครงการในขณะที่
บริษัทจดัการยงัด าเนินการบริหารและจดัการลงทนุกองทนุเปิด ยไูนเต็ด  โกลบอล ดเูรเบิล้ อิควิตี ้ฟันด์ ทัง้นี ้เมื่อปรากฏกรณี
ดงักล่าวบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะน าเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นใดที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วตัถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดงักล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณา
ด าเนินการในครัง้เดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดงักล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของ
กองทนุต่างประเทศมากกว่า 1 กองทนุ โดยอาจเป็นกองทนุที่บริหารและจดัการลงทนุโดยUOB Asset Management Ltd. 
หรือไมก็่ได้ หรือขอสงวนสทิธิในการเลกิโครงการจดัการกองทนุรวมของกองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ดเูรเบิล้ อิควิตี ้ฟันด์ 
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว ทัง้นี ้หากมีการด าเนินการดงักลา่ว บริษัทจดัการจะแจ้งโดยประกาศให้
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าโดยพลนั 
 
ในกรณีที่กองทนุ United Global Durable Equities Fund – Class USD Acc มีการลงทนุในหลกัทรัพย์ ตราสาร และ/หรือ
สญัญาของบริษัทที่มิได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted company) และ/หรือตราสารแห่งหนีท้ี่ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) และ/หรือหลักทรัพย์ที่มีความน่าเช่ือถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-
investment grade) โดยมีอตัราส่วนรวมกันทัง้หมดมากกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุต่างประเทศ 
บริษัทจดัการจะปรับลดสดัสว่นการลงทนุของกองทนุปลายทางในตา่งประเทศ เพื่อให้อตัราสว่นการลงทนุในตราสารดงักลา่วมี
อตัราสว่นรวมกนัไม่เกินร้อยละ 15 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ดเูรเบิล้ อิควิตี ้ ฟันด์ ทัง้นี ้การ
ปรับลดสดัส่วนการลงทุนดงักลา่วจะด าเนินการภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีรับทราบข้อมลูการลงทนุในตราสารดงักลา่ว
เกินร้อยละ 15 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุต่างประเทศ ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคมุไม่ได้หรือกรณี
จ าเป็นและสมควรที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาข้างต้น บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เสร็จสิน้โดยไม่
ชกัช้า หากการด าเนินการปรับสดัสว่นการลงทนุของกองทนุปลายทางในต่างประเทศข้างต้น มีผลท าให้การลงทนุของกองทนุ
ในตา่งประเทศ (Master Fund) โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชีน้อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล 
ดเูรเบิล้ อิควิตี ้ฟันด์ บริษัทจะด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(ก) บริษัทจดัการจะคดัเลอืกกองทนุรวมในตา่งประเทศกองทนุใหม่ เพื่อเป็น Master Fund แทนกองทนุเดิม โดยกองทนุ
ตา่งประเทศกองทนุใหมด่งักลา่ว จะมีวตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุในตราสารทนุและ/หรือตราสารหนีท้ี่มีคณุสมบตัิ
ตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด หรือมีแนวทางให้ด าเนินการได้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการให้
เสร็จสิน้โดยไมช่กัช้า และจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบตอ่ไป 



 

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ดเูรเบิล้ อิควิตี ้ฟันด์ 10 

(ข) หากเกิดกรณีใดๆ ที่ท าให้บริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการคดัเลอืกกองทนุรวมในตา่งประเทศกองทนุใหม่ เพื่อเป็น 
Master Fund แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการเลิกกองทุน โดยจะด าเนินการจ าหน่าย
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีเหลอืของกองทนุ (ถ้ามี) เพื่อคืนเงินตามจ านวนที่รวบรวมได้หลงัหกัค่าใช้จ่ายส ารองค่าใช้จ่ายที่
เก่ียวข้องของกองทนุ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตามสดัสว่นจ านวนหน่วยลงทนุที่ถือต่อจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่าย
ได้แล้วทัง้หมด 
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจดัการอยูร่ะหวา่งการด าเนินการเปลีย่นกองทนุ Master Fund จะยกเว้นไม่น าเร่ืองการลงทนุหรือมีไว้
ซึง่ทรัพย์สนิในตา่งประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมมาบงัคบั
ใช้ในช่วงด าเนินการคดัเลือก เตรียมการลงทนุในกองทนุใหม่ หรือระหว่างด าเนินการโอนย้ายเงินทุนดงักลา่วด้วย หรือ
ในช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วนัท าการก่อนวนัเลกิกองทนุ 
 
(4) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะยุติโครงการในช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก หรือหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการ
เสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก หากปรากฏวา่จ านวนเงินท่ีได้จากการเสนอขายหนว่ยครัง้แรกไมเ่พียงพอต่อการจดัตัง้กองทนุเพื่อ
สง่เงินไปลงทนุในตา่งประเทศได้อยา่งเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิใน
การยกเลกิการจดัตัง้กองทนุ ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ โดยบริษัทจดัการจะคืนเงินให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตาม
ข้อก าหนดในเร่ืองการคืนเงินคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ อยา่งไรก็ดี ภายหลงัจากการจดัตัง้และบริหารจดัการลงทนุไปแล้ว บริษัทจดัการ
ขอสงวนสทิธิที่จะเลกิกองทนุ โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายแล้ว ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

- ผู้จดัการกองทนุพิจารณาแล้วเห็นวา่ สถานการณ์การลงทนุในตา่งประเทศไมเ่หมาะสม 

- กรณีที่มีการเปลีย่นแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการน าเงินไปลงทนุในตา่งประเทศ 

- กรณีไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทนุของโครงการ 

- กรณีที่กองทนุมีจ านวนเงินที่ได้รับจากการที่เสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกไม่เพียงพอต่อการจดัตัง้กองทนุ และ/หรือไม่เพียงพอ
ตอ่การสง่เงินไปลงทนุตา่งประเทศได้อยา่งเหมาะสม 

- กรณีที่มีเหตใุห้เช่ือได้วา่เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม 
 
(5) ในกรณีที่กองทนุหลกัมีมูลค่าทรัพย์สินสทุธิลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการ
ตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศก าหนด  

(1) มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึง่ลดลงเกินกวา่สองในสามของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุหลกั  

(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกัลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวนัท าการใดติดต่อกนั คิดเป็นจ านวนเกิน
กวา่สองในสามของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุหลกั  
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ในกรณีที่กองทนุหลกัมีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิลดลงในลกัษณะดงักลา่วบริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี  ้

(1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลกัมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการด าเนินการโดยค านึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุโดยรวม ให้ส านกังานและผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบภายในสามวนัท าการนบัแตว่นัท่ีปรากฏเหต ุ 

(2) ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสบิวนันบัแตว่นัท่ีปรากฏเหต ุ 

(3) รายงานผลการด าเนินการให้ส านกังานทราบภายในสามวนัท าการนบัแตว่นัท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ  

(4) เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับการด าเนินการของกองทนุรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทนุเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทนุรับรู้และ
เข้าใจเก่ียวกบัสถานะของกองทุนรวม ทัง้นี ้บริษัทจัดการกองทนุรวมจะด าเนินการให้บุคลากรที่เก่ียวข้องเปิดเผยข้อมูล
เก่ียวกบัการด าเนินการดงักลา่วด้วย ระยะเวลาในการด าเนินการตามข้อ (2) บริษัทจดัการสามารถขอผอ่นผนัตอ่ส านกังาน 
 
ในกรณีที่บริษัทจดัการอยูร่ะหวา่งการด าเนินการเปลี่ยน/โอนย้ายกองทนุหลกั เนื่องจากกรณีดงักลา่วข้างต้น จะยกเว้นไม่
น าเร่ืองการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิในตา่งประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ
ของกองทนุรวมมาบงัคบัใช้ในช่วงด าเนินการคดัเลือก เตรียมการลงทุนในกองทุนใหม่ หรือระหว่างด าเนินการโอนย้ าย
เงินทนุดงักลา่วด้วย หรือในช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วนัท าการก่อนวนัเลกิกองทนุ  

ลักษณะส าคัญของกองทุน United Global Durable Equities Fund (กองทุนหลกั) 

ชื่อกองทุน : United Global Durable Equities Fund - Class USD Acc 
ผู้จัดการกองทุน : UOB Asset Management  Ltd. 

Sub-manager: Wellington Management Singapore Pte.Ltd. 
วันที่จัดตัง้กองทุน : 5 สงิหาคม 2558 
ประเภทโครงการ : collective investment schemes (CIS) 
วัตถุประสงค์และนโยบาย 
การลงทุน : 

กองทุน United Global Durable Equities Fund เป็นกองทุนรวมต่างประเทศซึ่ง
จดทะเบียนในประเทศ Singapore โดยกองทนุหลกัเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มัน่คง 
(durable companies) ที่ให้ก าไรทบต้นอย่างสม ่าเสมอแก่ผู้ลงทนุโดยมีระดบัความผนั
ผวนของผลตอบแทนที่ต ่ากว่าระดับค่าเฉลี่ยของบริษัททั่วไป ทัง้นี ้บริษัทที่มั่นคง 
หมายถึง บริษัทท่ีมีธุรกิจที่มัน่คงซึง่มีลกัษณะโดยทัว่ไปดงัตอ่ไปนี ้

1.  บริษัทที่มีการเติบโตของรายได้ในระดับปานกลางแต่สามารถคาดการณ์ได้ 
เนื่องจากการมีการบริหารจดัการที่ดี เช่น มีทกัษะในการบริหารและจดัสรรเงินทนุ เป็น
ต้น 
2. บริษัทท่ีมีความสามารถในการแขง่ขนัท่ีไมห่ยดุนิ่ง และได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ค่อนข้างจ ากดั เช่น บริษัทที่มีผลประกอบการในอนาคตที่ไม่ขึน้อยู่กับการคาดการณ์
หรือแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาค เป็นต้น 

3. บริษัทที่มีผลตอบแทนจากการลงทนุในระดบัปานกลางและโดยทัว่ไปผลตอบแทน
กระแสเงินสดอิสระ (Free cash flow yield) จะอยูร่ะหวา่ง 8 – 12 % 

คณุสมบตัิในด้านความมัน่คงนัน้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากตลาด และมกัจะ



 

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ดเูรเบิล้ อิควิตี ้ฟันด์ 12 

สะท้อนให้เห็นบ่อยครัง้ในการประเมินมูลค่าของธุรกิจที่ขึน้ช่ือว่ามัน่คง ทัง้นี ้ผู้จดัการ
กองทุนเช่ือว่าการลงทุนในธุรกิจที่มีความมั่นคงและมีมูลค่าที่เหมาะสมสามารถให้
ผลตอบแทนหลงัปรับด้วยความเสี่ยงที่น่าสนใจและมีความผนัผวนต ่าในสภาวะตลาด
ตา่งๆที่แตกตา่งกนั ทัง้นี ้ในการพิจารณาธุรกิจที่มีลกัษณะดงักลา่วที่มีมลูคา่ที่เหมาะสม 
เพื่อการลงทนุของกองทนุ ผู้จดัการกองทนุจะพิจารณาปัจจยัตา่งๆ ดงันี:้ 

(ก) เป็นบริษัทขนาดกลางและขนาดเลก็ หรือกลุม่อตุสาหกรรมที่ผู้จดัการกองทนุเห็นว่า
มีความผนัผวนมากกวา่บริษัทหรือกลุม่อตุสาหกรรมอื่น และที่อยู่ในภมูิศาสตร์ที่ไม่เป็น
ที่นิยมในการลงทนุ ; และ 

(ข) เป็นบริษัทที่อาจจะไม่เติบโตอย่างรวดเร็วพอส าหรับนกัลงทนุที่เน้นการเติบโตของ
บริษัท ซึ่งอาจจะขาดคุณลกัษณะทางการเงินของหุ้นที่มีค่าสงูและเป็นของบริษัทที่มี
เสถียรภาพมาก (blue-chip) ที่มกัแสวงหาโดยนกัลงทนุที่เน้นคณุภาพ และอาจแพงไป
ส าหรับนกัลงทนุท่ีเน้นคณุคา่  

ทัง้นี ้กองทนุหลกัจะเน้นลงทนุในตราสารทนุของบริษัทท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น และ
อาจพจิารณาลงทนุในหลกัทรัพย์อื่นๆ รวมถึง ตราสารที่เก่ียวข้องกบัตราสารทนุ เช่น ใบ
แสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิง (Depositary receipts) เป็นต้น ที่
จดทะเบียนและซือ้ขายอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์ทัว่โลก โดยกองทนุหลกัอาจมีการลงทนุที่
กระจุกตวัอยู่ในบางอตุสาหกรรม ภมูิภาค และประเทศ นอกจากนี ้ในภาวะที่ตลาดมี
ความผนัผวน กองทนุหลกัอาจลงทนุใน เงินฝาก ตราสารตลาดเงิน หรือหลกัทรัพย์ที่มี
สภาพคลอ่งเป็นครัง้คราวเพื่อรักษาสภาพคลอ่งของกองทนุ 

อายุโครงการ : ไมก่ าหนด 
การจ่ายเงนิปันผล : ไมจ่่ายเงินปันผล 
ผู้ดูแลผลประโยชน์/ 
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน 
ของกองทุน : 

Trustee: HSBC Institutional Trust Services (Singapore) Limited 
Custodian: The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 

Bloomberg Ticker : 

Bloomberg Benchmark Ticker : 

UGDESUA : SP 
MXWD  

Website http://www.uobam.com.sg/uobam/html/fund_price_index.html 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ 
ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถอืหน่วยลงทุน 
คา่ธรรมเนียมการสัง่ซือ้ ไมเ่กิน 5.00% (ปัจจบุนั 5.00%) 
คา่ธรรมเนียมการสัง่ขาย ไมเ่กิน 2.00% (ปัจจบุนั ไมเ่รียกเก็บ) 

คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่น 
หนว่ยลงทนุ 

ไมเ่กิน 2.00% (ปัจจบุนั 1.00%) 

http://www.uobam.com.sg/uobam/html/fund_price_index.html
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ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กิน 2.50% ตอ่ปี (ปัจจบุนั 1.75% ตอ่ปี) 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไมเ่กิน 0.20%ตอ่ปี (ขัน้ต ่า 5,000 ดอลลา่ร์สงิคโปร์ตอ่ปีในปีแรก โดยคิดตัง้แตจ่ดัตัง้
กองทนุ และขัน้ต ่า 6,000  ดอลลา่ร์สงิคโปร์ส าหรับปีตอ่ๆไป) (ปัจจบุนั 0.05% ตอ่ปี) 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน  15,000 ดอลลา่ร์สงิคโปร์ตอ่ปี หรือ 0.125% ดอลลา่ร์สงิคโปร์ตอ่ปี แตท่ัง้นีไ้มเ่กิน 
25,000 ดอลลา่ร์สงิคโปร์ตอ่ปี 

 
 
เงื่อนไขอื่นๆ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใด
นอกเหนือจากสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) โดยค านึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ ทัง้นี ้
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใด โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนรวมหลกัในอนาคต ซึ่งบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบโดยเร็วนบัตัง้แตว่นัท่ีบริษัทจดัการรู้หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

 
3.10 การลงทนุในตา่งประเทศ : FIF (ลงทนุโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ) 
 
3.11 รายละเอียดการลงทนุในตา่งประเทศ  

กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้
เป็นไปตามวงเงินท่ีได้รับอนมุตัิจดัสรรให้น าไปลงทนุยงัตา่งประเทศ เว้นแตจ่ะได้รับอนมุตัิวงเงินเพิ่มเติม 
 
3.12 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุ 

บริษัทจดัการจะลงทนุหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สนิอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใดอยา่งหนึง่
หรือหลายอยา่งตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี ้เว้น
แตใ่นกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม
ประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 
 
3.12.1 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุในประเทศ  
 
3.12.1.1   ตราสารแหง่ทนุในประเทศ ได้แก่ ตราสาร หรือสญัญา ที่เสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคูส่ญัญาเป็นนิติ
บคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ดงัตอ่ไปนี ้
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(1)   หุ้น 

(2)   หนว่ยลงทนุหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแห่งทนุ หรือของกองทนุรวมอื่นที่มี
นโยบายการลงทนุในตราสารแหง่ทนุ เช่น กองทนุรวมผสม เป็นต้น 

(3)   ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น หรือใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุที่โอนสิทธิได้ โดยต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้

(3.1) การลงทุนในตราสารดังกล่าวต้องเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio 
management)  

(3.2)  บริษัทจัดการจะด าเนินการให้มีการกันหรือแยกทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพซึ่งมีสภาพคล่องในจ านวนที่
เพียงพอต่อมลูค่าการใช้สิทธิตามตราสารดงักลา่ว (fully covered) ไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งตราสารนัน้ ทัง้นี ้
ตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(4)   ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย ที่มีหลกัทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุ้น 

(5)   ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์โดยหลกัทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นหลกัทรัพย์ตามข้อ 3.12.1.1 (1) (2) (3) หรือ (4) ทัง้นี ้ตาม
หลกัเกณฑ์ที่ส านกังานก าหนด 
 
3.12.1.2 ตราสารแห่งหนีใ้นประเทศ ได้แก่ หลกัทรัพย์ ตราสาร หรือสญัญาที่เสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือ
คูส่ญัญาเป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ตราสารแหง่หนีท้ี่มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่ 

(1.1) ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสญัญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ ระยะสัน้ ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคาร
พาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุ เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั 

(1.2) ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินที่บริษัทหลกัทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย์เป็น  
ผู้ออก ซึง่ก าหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัออกตัว๋ และเป็นตัว๋เมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 

(1.3) ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินที่มีอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัที่ออก ซึง่มีอนัดบัความนา่เช่ือถือดงัตอ่ไปนี ้

(ก) อนัดบัความนา่เช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัแรก ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ของผู้ออกตราสาร ต้องเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ได้มาจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ (Short-term rating) 
ด้วย หรือ 

(ข) อันดับความน่าเช่ือถือของผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้ สลักหลัง หรือผู้ ค า้ประกัน อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 
(Investment grade) ทัง้นี ้โดยการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือภายใต้ช่ือ Standard & 
Poor’s หรือ Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบนัอื่นที่ส านกังานก าหนดเพิ่มเติม 

(2) ตราสารแหง่หนีท้ัว่ไป ได้แก่ 

(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อนัได้แก่ 
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(ก) ตัว๋เงินคลงั 

(ข) พนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 

(ค) พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นกู้  ที่กระทรวงการคลงัหรือกองทุน
เพื่อการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือผู้ค า้ประกนั 

(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อนัได้แก่ ตราสารที่มีรูปแบบท านองเดียวกบัตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ 
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็น     
ผู้ออกหรือผู้ค า้ประกนั ทัง้นี ้ตราสารดงักลา่วต้องมีลกัษณะตามเง่ือนไขท้ายข้อ 3.12.1.2 ด้วย 

(2.3) ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ ซึ่งหมายถึง พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ที่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ
และหุ้นกู้ อนุพนัธ์ ที่ส านกังานอนญุาตให้เสนอขายในลกัษณะทัว่ไปหรือในลกัษณะจ ากัด หรือที่ออกภายใต้ข้อผูกพนัที่
ก าหนดและอนญุาตโดยกระทรวงการคลงั หรือที่นิติบคุคลที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้เป็นผู้ออก หรือที่เป็นหลกัทรัพย์ที่
ออกใหมซ่ึง่ผู้ออกหลกัทรัพย์ได้เสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหมน่ัน้ทัง้หมดต่อผู้ ถือหุ้นโดยได้รับช าระราคาเต็มมลูค่าที่เสนอ
ขายจาก    ผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ตราสารที่เปลีย่นมือได้ต้องมีลกัษณะตามเง่ือนไขท้ายข้อ 3.12.1.2 ด้วย 

(2.4) ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยที่มีหลกัทรัพย์อ้างอิงเป็นพนัธบตัรหรือหุ้นกู้ ที่ไม่ใช่หุ้น
กู้อนพุนัธ์ 

(2.5) ตัว๋แลกเงิน ตั๋วสญัญาใช้เงิน ศุกูก หุ้นกู้  หรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นกู้ที่เสนอขายในต่างประเทศโดยมี  
ผู้ออกเป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ทัง้นี ้หุ้นกู้ดงักลา่วไมร่วมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนพุนัธ์   

(2.6) หนว่ยลงทนุหรือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแห่งหนี ้หรือของกองทนุรวมอื่นที่มี
นโยบายการลงทนุเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี ้หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ส านกังานก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ 
เช่น กองทนุรวมตลาดเงิน เป็นต้น 

(2.7) ธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(2.8) ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์โดยหลกัทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารแหง่หนีต้ามข้อ 3.12.1.2 (1), หรือข้อ 3.12.1.2 (2.1) 
(2.2) (2.3) (2.4) หรือ (2.6) ทัง้นี ้บริษัทจัดการต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด 

ในกรณีที่ตราสารแห่งหนีต้ามข้อ 3.12.1.2 เป็นตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินที่มีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนัน้
ต้องอยูใ่นรูปอตัราดอกเบีย้คงที่หรืออตัราดอกเบีย้ลอยตวัเทา่นัน้ 

การรับรอง รับอาวลั สลกัหลงั หรือค า้ประกันของบุคคลที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.12.1.2 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทัง้
จ านวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไลเ่บีย้โดยไม่มีข้อก าหนดลบล้างหรือจ ากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือค า้ประกัน
ต้นเงินและดอกเบีย้เต็มจ านวนแบบไมม่ีเง่ือนไข 
 
เง่ือนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.1.2 (2.2) และตราสารที่เปลี่ยนมือได้ตามข้อ 3.12.1.2 (2.3) ต้องมี
ลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
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(1) เป็นตราสารขึน้ทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

(2) มีราคาที่เหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยก าหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคลทัว่ไปว่าพร้อมจะเสนอ
ราคาซือ้และรับซือ้ตราสารนัน้ ในราคาดงักลา่ว (bid price แบบ firm quote) ตามจ านวนและวิธีการที่สมาคมตลาดตรา
สารหนีไ้ทยก าหนดอยูเ่สมอ โดยได้สง่ส าเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยตลอดอายขุองตราสารนัน้  

(3) เป็นตราสารที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) ในกรณีที่เป็นตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ตราสารดงักลา่วต้องเป็นตราสารที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือ
ของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได้ (investment grade) เว้นแต่ ผู้ออกตราสารดงักล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายต่างประเทศ ตราสารนัน้ต้องมีอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment 
grade) เทา่นัน้ 

(ข) ในกรณีที่ผู้ออกตราสารเป็นนิติบคุคลตา่งประเทศ ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความนา่เช่ือถือของตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ี
สามารถลงทนุได้ (investment grade) 

(ค) ในกรณีที่กองทนุลงทนุในตราสารอื่นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครัง้แรก หากตราสารดงักลา่วไม่มี
อนัดบัความนา่เช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (investment grade) ตราสารนัน้
ต้องมีบริษัทจดัการไมต่ ่ากวา่สามรายเป็นผู้ซือ้ตราสารดงักลา่วเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุภายใต้การจดัการ 
 
3.12.1.3 ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ได้แก่ หุ้นกู้แปลงสภาพดงัตอ่ไปนี ้

(1) หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายในประเทศ ซึง่มีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

(1.1)   เป็นตราสารขึน้ทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

(1.2)   มีราคาที่เหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยก าหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคลทัว่ไปว่าพร้อมจะเสนอ
ราคาซือ้และรับซือ้ตราสารนัน้ในราคาดงักล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจ านวนและวิธีการที่สมาคมตลาด 
ตราสารหนีไ้ทยก าหนดอยูเ่สมอ โดยได้สง่ส าเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยตลอดอายขุองตราสารนัน้ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่กองทนุลงทนุในหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่วในการเสนอขายครัง้แรก หุ้นกู้แปลงสภาพนัน้ต้องมีลกัษณะอย่าง
ใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีมีอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) หรือ 

(ข) เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีมีบริษัทจดัการไมต่ ่ากวา่ 3 รายเป็นผู้ซือ้ตราสารดงักลา่วเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุภายใต้
การจดัการ 

ในกรณีที่หุ้ นกู้ แปลงสภาพตามวรรคหนึ่งมีการค า้ประกัน การค า้ประกันดังกล่าว ต้องเป็นการค า้ ประกันต้นเงินและ
ดอกเบีย้เต็มจ านวนแบบไมม่ีเง่ือนไข 

(2)   หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ทัง้นี ้ในกรณีที่
หุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่วเป็นตราสารด้อยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทนุตราสารนัน้ต้องมีลกัษณะเช่นเดียวกบัตราสารด้อย
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สทิธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทนุตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยการเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนบัเป็น
เงินกองทนุของธนาคารพาณิชย์ 
 
3.12.1.4 หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
 
3.12.1.5 เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย  
 
3.12.1.6 สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง 
(hedging) ตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
3.12.1.7 ทรัพย์สินอื่นที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัข้อ 3.12.1.1 – 3.12.1.6 โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
3.12.2 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุในตา่งประเทศ 

บริษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพย์สินในต่างประเทศเพื่อกองทุนได้เทียบเท่ากับประเภททรัพย์สินในประเทศ โดยกรอบ
ประเทศที่ลงทนุต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

(1) มีการเสนอขายในประเทศที่มีหนว่ยงานก ากบัดแูลเป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือประเทศที่มีตลาดหลกัทรัพย์
เป็นสมาชิกของ WFE 

(2) การลงทนุนัน้ต้องไมท่ าให้การจดัการกองทนุเบี่ยงเบนไปจากวตัถปุระสงค์ หรือนโยบายการลงทนุของกองทนุและ
ไมท่ าให้กองทนุขาดทนุเป็นมลูค่าสงูกวา่มลูคา่ลงทนุ 

(3) ต้องสามารถเข้าถึงข้อมลูเก่ียวกบัหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิดงักลา่วเป็นภาษาองักฤษผา่นระบบอินเตอร์เน็ตได้ 

(4) มีข้อมลูทางด้านราคาที่สะท้อนมลูคา่ยตุิธรรม โดยเป็นราคาที่นา่เช่ือถือ อ้างอิงได้ และสอดคล้องตามหลกัวิชาการ
อนัเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

(5) มีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทนุ (investor protection) ที่ถือได้วา่เทียบเทา่กบัการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สิน
ที่มีลกัษณะคล้ายกนัในประเทศไทย 

(6) มีลกัษณะอื่นใดที่ส านกังานอาจก าหนดเพิ่มเติม  

บริษัทจดัการจะลงทนุหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สนิอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอยา่งตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ดงัต่อไปนี ้เว้นแต่
ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม
ประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 
 
3.12.2.1 หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศที่กองทนุจะลงทนุหรือมีไว้ได้ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี  ้

(1) ต้องเป็นหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศที่อยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของหนว่ยงานก ากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์
และตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือ
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หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศที่มีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ World Federations of 
Exchange (WFE)  

(2) ต้องเป็นหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศที่มีทรัพย์สินที่ลงทนุเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัทรัพย์สินที่กองทนุ
อาจลงทนุหรือมีไว้ได้ เว้นแตเ่ป็นหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศที่มีนโยบายการลงทนุในทองค าโดยตรง 

(3) ในกรณีที่เป็นการลงทนุหรือมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป (Retail Fund) กองทนุส ารอง
เลีย้งชีพ หรือกองทนุสว่นบคุคลรายยอ่ย หนว่ยลงทนุท่ีจะลงทนุหรือมีไว้ได้ต้องเป็นหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ
ที่จดัตัง้ขึน้เพื่อผู้ลงทนุทัว่ไปเช่นกนั 

(4) ต้องไมใ่ช่หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (Hedge Fund) 
3.12.2.2  ตราสารของกองทนุอสงัหาริมทรัพย์ตา่งประเทศที่กองทนุจะลงทนุหรือมีไว้ได้ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี  ้

(1) ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานที่ก ากับดูแลด้าน
หลกัทรัพย์และตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of Securities Commission 
(IOSCO) และมีนโยบายหลกัในการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้

(ก) อสงัหาริมทรัพย์ 

(ข) หุ้นสามญัของบริษัทที่มีรายช่ืออยู่ในหมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ 
World Federations of Exchange (WFE) หรือหุ้นสามญัของบริษัทที่มีลกัษณะธุรกิจเทียบเคียงได้กับหมวดพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 

(2) ตราสารดงักล่าวมีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange 
(WFE) หรือมีการรับซือ้คืนโดยผู้ออกตราสาร 

(3) ในกรณีกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป ตราสารที่จะลงทนุหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นตราสารของกองทนุอสังหาริมทรัพย์
ตา่งประเทศที่จดัตัง้ขึน้เพื่อผู้ลงทนุทัว่ไปเช่นกนั 
 
3.12.2.3 ตราสารแห่งทนุต่างประเทศ ได้แก่ หุ้นหรือหน่วยลงทนุที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยบริษัทจดัการสามารถ
เข้าถึงข้อมลูเพื่อน ามาประกอบการพิจารณาตดัสนิใจลงทนุเก่ียวกบัตราสารดงักลา่วได้อยา่งสม ่าเสมอ ดงัตอ่ไปนี  ้

(1) หุ้ นที่ซือ้ขายในตลาดซื อ้ขายหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานที่เป็นสมาชิกสามัญของ 
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือที่มีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์
ตา่งประเทศที่เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) 

(2) หุ้นของบริษัทที่จัดตัง้ในประเทศกลุ่มอนุภมูิภาคลุม่แม่น า้โขง (Greater Mekong Subregion : GMS) และหุ้น
ดงักลา่วมิได้มีลกัษณะตาม 3.12.2.3 (1) 

(3) หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศที่เป็นกองทนุรวมตราสารแห่งทนุหรือที่เป็นกองทนุรวมอื่นที่มีนโยบายการ
ลงทนุในตราสารแหง่ทนุ เช่น กองทนุรวมผสม เป็นต้น ซึง่ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขตามข้อ 3.12.2.1 
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3.12.2.4 ตราสารแห่งหนีต้่างประเทศ ได้แก่ หลกัทรัพย์หรือตราสารที่ออกโดยบุคคลต่างประเทศ และเสนอขายใน
ตา่งประเทศ  

(1) ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ อนัได้แก่ 

(ก) พนัธบตัรหรือตราสารแห่งหนีท้ี่รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การ
ระหว่างประเทศเป็นผู้ออกหรือผู้ค า้ประกนั ซึ่งมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัที่สามารถ
ลงทนุได้ (Investment grade) 

(ข) พนัธบัตรหรือตราสารแห่งหนีท้ี่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผู้ ออกหรือผู้ค า้ประกัน ซึ่งมีอันดับความ
นา่เช่ือถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment grade)  

 

(2) ตราสารแหง่หนีภ้าคเอกชน อนัได้แก่ 

(ก) ตราสารแหง่หนีท้ี่ออกโดยนิติบคุคลตา่งประเทศ ซึง่มีอนัดบัความนา่เช่ือถือของตราสารอยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทนุ 
(Investment grade) ทัง้นี ้ผู้ลงทนุต้องสามารถเข้าถึงข้อมลูเก่ียวกบัตราสารแห่งหนีด้งักลา่วเป็นภาษาองักฤษผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตด้วย 

(ข) ตราสารแหง่หนีท้ี่ออกโดยนิติบคุคลตา่งประเทศที่มีอายตุราสารคงเหลอืไม่เกินหนึ่งปีนบัแต่วนัที่ลงทนุ ซึ่งนิติบคุคล
ดงักล่าวมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในสองอันดับแรก ทัง้นี ้ผู้ ลงทุนต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับตราสารแห่งหนี ้
ดงักลา่วเป็นภาษาองักฤษผา่นระบบอินเตอร์เน็ตด้วย 

(3) ตราสารแห่งหนีอ้ื่น อนัได้แก่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี ้หรือของ
กองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี ้หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีส านักงานก าหนดหรือให้   
ความเห็นชอบ เช่น กองทนุรวมตลาดเงิน เป็นต้น ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขในข้อ 3.12.2.1  
 
3.12.2.5 เงินฝากในสถาบนัการเงินตา่งประเทศ 
 
3.12.2.6 ทรัพย์สินอื่นที่มีลกัษณะท านองเดียวกับข้อ 3.12.2.1 – 3.12.2.5 โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
 
3.13 อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุ 
 
3.13.1 อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นในประเทศ 

บริษัทจดัการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม 
ตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดดงัต่อไปนี ้ในกรณีที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลีย่นแปลงอตัราสว่นการลงทนุ บริษัทจดัการจะลงทนุให้เป็นไปตามประกาศ
ที่แก้ไขด้วย  
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3.13.1.1 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐไทยตามที่ระบไุว้ในข้อ 3.12.1.2 (2.1) เพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุรวม โดยไมจ่ ากดัอตัราสว่น 
 
3.13.1.2 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามข้อ 3.12.1.2 (2.2) ที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือ
อยู่ในสองอนัดบัแรก หรือสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที่มีสินค้าเป็นตราสารดงักล่าว เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้โดยไม่
จ ากดัอตัราสว่น 

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูคา่ของตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามวรรคหนึง่เมื่อรวมกนัแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของ
มลูค่าตราสารนัน้ในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที่มีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ล่วงหน้าซึ่งระบุ
เวลาแนน่อน  
 
3.13.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศที่นอกเหนือจากข้อ 3.13.1.2 หรือสญัญาซือ้
ขายลว่งหน้าที่มีสนิค้าลว่งหน้าเป็นตราสารดงักลา่ว เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เมื่อค านวณ
เฉพาะผู้ออกหรือผู้ เป็นคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 35 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูคา่ของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าตราสาร
นัน้ในแตล่ะรุ่น เว้นแตเ่ป็นกองทนุรวมเปิดที่มีการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ลว่งหน้าซึง่ระบเุวลาแนน่อน  

การค านวณอตัราสว่นตามวรรคหนึ่ง ให้นบัตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทกุประเภทที่ผู้ออกหรือผู้ เป็นคู่สญัญาราย
ดงักลา่วเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคู่สญัญา ซึ่งกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินเหลา่นัน้ 
รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย 
 
3.13.1.4 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิที่มีอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ดงัต่อไปนี ้ซึ่ง
ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั     
ผู้ค า้ประกนั หรือคู่สญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะธนาคาร หรือบริษัท
เงินทนุรายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   

(1) ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ  

(2) ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ 

(3) เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย 

(4) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่คูส่ญัญามีอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment grade)  

การค านวนอตัราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นบัมลูค่าของทรัพย์สินท่ีกองทนุลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.5 (1)  (2) 
หรือ (5) และข้อ 3.13.1.6 (1) ซึง่ธนาคารหรือบริษัทเงินทนุรายเดียวกนัเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้
ประกนั หรือคูส่ญัญา รวมในอตัราสว่นดงักลา่ว 

ในกรณีที่กองทนุมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อการด าเนินงานของกองทนุ มิให้นบัมูลค่าของ 
เงินฝากดงักลา่วรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ 
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3.13.1.5 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงัต่อไปนี ้ที่บคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั   
ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคู่สญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้ เมื่อค านวณเฉพาะผู้ออก   
ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุ 

(1) ตราสารแหง่ทนุในประเทศที่บริษัทจดทะเบียนเป็นผู้ออกหรือคู่สญัญา ทัง้นี ้ไม่รวมถึงตราสารแห่งทนุของบริษัทจด
ทะเบียนที่อยูร่ะหวา่งด าเนินการให้เหตแุหง่การเพิกถอนหมดไป 

(2) หุ้นท่ีคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์สัง่รับเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ออก
หุ้นดงักลา่วอยูร่ะหวา่งการด าเนินการกระจายการถือหุ้นรายยอ่ยตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยวา่ด้วยการ
รับหุ้นสามญัหรือหุ้นบริุมสทิธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

(3) ตราสารแห่งหนีใ้นประเทศหรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน ทัง้นี ้เฉพาะที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่สามารถ
ลงทนุได้ (Investment grade)  

(4) หนว่ยลงทนุทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

(5) ใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ที่มีอนัดบัความนา่เช่ือถือของผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 

(6) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่คูส่ญัญามีอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (Investment grade) 

ตราสารแหง่ทนุตามวรรค (1) และตราสารแหง่หนีต้ามวรรคหนึง่ (3) มิให้หมายความรวมถึงหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมที่ถกู
จดัให้เป็นตราสารแหง่ทนุ หรือถกูจดัให้เป็นตราสารแหง่หนี ้ตามข้อ 3.12.1.2 (2.6) 

การค านวณอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ ให้นบัทรัพย์สนิตามวรรคหนึง่และทรัพย์สนิตามข้อ 3.13.1.6 (1) ที่บคุคลดงักลา่วเป็น
ผู้ออก ผู้ สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ ค า้ประกัน หรือคู่สญัญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมในอัตราส่วน
ดงักลา่วด้วย 
 
3.13.1.6 บริษัทจัดการจะลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์และทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากกรณีที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.13.1.3 
ข้อ 3.13.1.4 และข้อ 3.13.1.5 เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมตามอตัราสว่นตอ่ไปนี ้

(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักล่าว ซึ่งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกัน 
หรือคู่สญัญา ต้องมีมลูค่ารวมกันทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือ
คูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

(2) การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินตาม (1) เมื่อค านวณรวมทกุบคุคลที่เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั 
ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญาแล้ว ต้องมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

ความในวรรคหนึ่งมิให้น ามาใช้บงัคบักับหน่วยลงทนุและใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จดัตัง้ขึน้
ตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
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3.13.1.7 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินท่ีกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั           
ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ของกลุม่กิจการนัน้ไมเ่กินอตัราอยา่งใด
อยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 

(1) ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ 

(2) อตัราที่ค านวณได้จากน า้หนกัของกลุม่กิจการดงักลา่วในตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้รวมกบัร้อยละ 10 
ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนนัน้ ทัง้นี ้ตวัชีว้ดัดงักล่าวต้องเป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 
 
3.13.1.8 การลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่บริษัทในกลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุ หากทรัพย์สินดงักล่าวเป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการค านวณตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้ บริษัทจัดการจะ
ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินนัน้ โดยมีมูลค่ารวมกนัทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา รายนัน้ ไม่เกิน
ผลรวมของน า้หนกัของทรัพย์สนิดงักลา่วในตวัชีว้ดัและร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้แทนอตัราสว่น
ที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 ข้อ 3.13.1.5 หรือข้อ 3.13.1.6 แล้วแตก่รณีก็ได้ 
 
3.13.1.9 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ที่บคุคลดงัต่อไปนีเ้ป็น
ผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เป็นจ านวนที่มีมลูค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม
ในรอบระยะเวลาบญัชี หรือในรอบอายกุองทนุรวมส าหรับกองทนุรวมที่มีอายนุ้อยกวา่ 1 ปี  

(1) ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  

(2) ธนาคารพาณิชย์  

(3) บริษัทเงินทนุ  

(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  

(5) บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั  

(6) สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  

(7) ธนาคารตา่งประเทศ 
 
การค านวณอตัราสว่นการลงทนุตามวรรคหนึง่ มิให้นบัมลูคา่ของทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนีร้วมในอตัราสว่นดงักลา่ว 

(1) เงินฝากในบญัชีเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทนุรวม  

(2) ทรัพย์สินที่คู่สญัญาในธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนโอนกรรมสิทธิให้แก่กองทนุรวม ทัง้นี ้ตามหลกัเณฑ์ที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

อตัราสว่นตามวรรคหนึ่งมิให้น ามาใช้บงัคบัในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวนัครบก าหนดอายโุครงการของกองทนุรวมที่มี
อายโุครงการตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป  
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ในกรณีที่เงินฝากหรือตราสารแหง่หนีท้ี่มีลกัษณะคล้ายเงินฝากที่กองทนุรวมลงทนุในหรือมีไว้เกินอตัราสว่นที่ก าหนดตามวรรค
หนึง่ ให้บริษัทจดัการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วให้มีมลูค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุรวมภายใน 30 วนันบัแตว่นัสิน้รอบปีบญัชีนัน้ ทัง้นี ้ให้ค านวณอตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงักลา่ว
โดยเฉลีย่ตัง้แตว่นัแรกของรอบปีบญัชีนัน้จนถึงวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เป็นไปตามอตัราสว่นดงักลา่ว 
 
เมื่อบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบตัิตามวรรคสีแ่ล้ว ให้บริษัทจดัการรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบ
ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่ทรัพย์สินนัน้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวม
เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตรวจสอบการปฏิบตัิดงักลา่ว ทัง้นี ้บริษัทต้องด าเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทนุรวมแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับรายงานจากบริษัทด้วย  

หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบตัิตามวรรคสี่ได้ ส านกังานคณะกรรมการ ก .ล.ต. อาจสัง่ให้บริษัทเลิก
กองทุนรวมนัน้ 
 
3.13.1.10 ในกรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุอนัเนื่องมาจากปัญหาความผนัผวน 
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบญัชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผนัต่อส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อไมต้่องน าการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ในช่วง
เวลาที่เกิดความผนัผวนดงักลา่วมารวมค านวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.13.1.9 ได้ส าหรับรอบปีบญัชีนัน้ 
 
3.13.1.11 บริษัทจดัการกองทุนรวมอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทุนเพื่อ
เป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้ ไมเ่กินอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้

(1) ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการ
กองทนุรวมอื่นเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของแต่ละกองทนุรวมที่บริษัทจดัการ
กองทนุรวมเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการ  

(2) ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หนว่ยลงทนุและใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หนว่ยลงทนุของทกุกองทนุรวมที่บริษัทจดัการกองทนุรวม
อื่นเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของแต่ละกองทนุรวมที่บริษัทจดัการกองทนุรวม
เป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการ  

หนว่ยลงทนุตามวรรคหนึง่ หมายความวา่ หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมที่จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 เทา่นัน้ แตไ่มร่วมถึงหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
 
3.13.1.12 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่มีวตัถปุระสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) เพื่อ
เป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยไมเ่กินมลูคา่ความเสีย่งทัง้หมดที่กองทนุมีอยู่ 
 
3.13.1.13 บริษัทจดัการอาจท าธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนในนามกองทนุได้ โดยมีมลูค่าธุรกรรมรวมกนัทัง้สิน้
ไมเ่กินร้อยละ 25 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
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ค าว่า “ธุรกรรม” ตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า ราคาซือ้รวมกับผลประโยชน์ที่กองทนุพึงได้รับจากธุรกรรมการซือ้โดยมี
สญัญาขายคืน จนถึงวนัท่ีมีการค านวน 
 
3.13.1.14 บริษัทจัดการอาจท าธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทัง้สิน้ไม่เกิน   
ร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน ทัง้นี  ้การค านวณมูลค่าธุรกรรมดงักล่าว บริษัทจดัการจะค านวณโดยใช้
มลูคา่หลกัทรัพย์ที่ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที่พงึได้รับจนถึงวนัที่ค านวณมลูคา่ธุรกรรมดงักลา่ว  

ในกรณีที่ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ในขณะท่ีกองทนุเข้าท าธุรกรรม มีมลูค่าไม่เกินอตัราสว่นที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง  หาก
ตอ่มาธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยมิได้เกิดจากการท าธุรกรรมเพิ่มเติม บริษัทจดัการ
จะยงัคงมีไว้ซึง่ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ดงักลา่วตอ่ไปได้ 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัท ารายงานโดยระบวุนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราส่วนการลงทนุท่ีก าหนดพร้อมสาเหต ุและสง่
รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้
มีมลูคา่เกินอตัราสว่นที่ก าหนด พร้อมทัง้จดัท าส าเนารายงานดงักลา่วไว้ที่บริษัทจดัการเพื่อให้ส านกังานสามารถตรวจสอบได้ 
 
3.13.1.15 บริษัทจัดการจะค านวณอตัราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์
อ้างอิงไทย หรือธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีของใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย บริษัทจดัการจะนบัมลูค่าของหลกัทรัพย์
อ้างอิงของใบแสดงสทิธิดงักลา่ว รวมในอตัราสว่นส าหรับหลกัทรัพย์อ้างอิงดงักลา่วที่ก าหนดในข้อ 3.13.1 นี ้โดยถือเสมือน
หนึง่วา่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้โดยตรง  

ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจไม่นบัมลูค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอตัราส่วนที่
ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญาที่ก าหนดตามข้อ 3.13.1 ก็ได้ 

มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงที่น ามาค านวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ่งให้มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยที่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ 

(2) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ การนับมูลค่าของหลกัทรัพย์ที่ให้ยืมและมูลค่าของธุรกรรมการให้ยืม
หลกัทรัพย์ บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามวรรคหนึง่ของ (1) โดยอนโุลม 
 
3.13.1.16 การค านวณมูลค่าการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพื่อการค านวณอตัราส่วนการลงทนุตาม  
ข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 ข้อ 3.13.1.5 และข้อ 3.13.1.6 (1) ให้นับมูลค่าที่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ต้องช าระตาม
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า รวมค านวณในอตัราสว่นของบคุคลที่เป็นคู่สญัญาดงักลา่ว เว้นแต่กรณีที่กองทนุได้ลงทนุในหรือมี
ไว้ซึง่สญัญานัน้ในศนูย์ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า บริษัทจดัการไมต้่องค านวณมลูคา่และอตัราสว่นตามที่ก าหนดในข้อ
ดงักลา่ว 
 
3.13.1.17 นอกจากการค านวณตามข้อ 3.13.1.16 แล้ว ให้บริษัทจดัการค านวณอตัราสว่นที่ผู้ออกสินค้าของสญัญาซือ้
ขายลว่งหน้า หรือผู้ที่ต้องช าระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้า (limit of underlying issuer or third party) โดยให้ค านวณ
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อตัราสว่นเสมือนกองทนุลงทนุในสนิค้านัน้โดยตรง ทัง้นี ้เฉพาะกรณีที่การเข้าเป็นคูส่ญัญาในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเป็นผล
หรืออาจเป็นผลให้กองทนุมีความเสี่ยงต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้าหรือผู้ที่ต้องช าระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้า 
โดยให้ใช้มลูค่าตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (notional amount) เป็นมลูค่าที่ใช้ในการค านวณ เว้นแต่ในกรณีที่
เป็นสญัญาออปชนั ให้บริษัทจดัการใช้มลูคา่ตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (notional amount) ซึง่คณูกบัคา่เดลต้า
ของสญัญาออปชนั 
 
3.13.1.18 ในการค านวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 ข้อ 3.13.1.5 และข้อ 3.13.1.6 (1) ให้บริษัทจัดการ
ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้รวมทัง้เง่ือนไขตามข้อ 3.13.1.19 ด้วย  

(1) ในกรณีที่ทรัพย์สินดงักล่าวมีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้ สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกัน บริษัทจัดการจะค านวณอตัราส่วนที่      
ผู้ออกทรัพย์สนิหรือผู้ที่เป็นคูส่ญัญาดงักลา่ว หรือค านวณอตัราสว่นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั แล้วแต่
กรณี ก็ได้  

(2) ในกรณีที่ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกัน บริษัทจดัการจะเลือก
ค านวณอตัราสว่นที่ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนัรายใดรายหนึง่ก็ได้ 
 
3.13.1.19 การค านวณอตัราสว่นที่ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกันตามข้อ 3.13.1.18 จะท าได้ต่อเมื่อ
บคุคลดงักลา่วได้ท าการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จ านวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไลเ่บีย้โดยไม่มีข้อก าหนดลบล้าง
หรือจ ากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือค า้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เต็มจ านวนแบบไมม่ีเง่ือนไข  
 
3.13.1.20 ในกรณีที่ตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน ในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุมีมลูค่าไม่เกินอตัราสว่นที่ก าหนดในข้อ 3.13.1 นี ้หากต่อมาตราสารแห่งทนุ ตราสารแห่งหนี ้หรือตรา
สารกึ่งหนีก้ึ่งทุนนัน้มีมูลค่าเกินอตัราส่วนดงักลา่วโดยเหตุดงัต่อไปนี ้บริษัทจะด าเนินการแก้ไขอตัราส่วนให้เป็นไปตามที่
ก าหนดภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่มีการประกาศให้ทราบถึงเหตดุงักลา่ว เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควรโดยได้รับ
ผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต 

(1) ตราสารแหง่ทนุนัน้ในเวลาตอ่มาเป็นตราสารแหง่ทนุของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างแก้ไขการด าเนินการให้เหตุ
แหง่การเพิกถอนหมดไป หรือถกูเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

(2) ตราสารแหง่หนีห้รือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุถกูปรับลดอนัดบัความนา่เช่ือถือ 
 
3.13.1.21 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอตัราส่วนที่
ก าหนดในข้อ 3.13.1 นี ้หากต่อมามีมูลค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าวจากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่น บริษัทจัดการจะ
ยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจดัท ารายงานโดยระบช่ืุอ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิตามวรรคหนึ่ง และวนัที่ทรัพย์สิน
นัน้มีมูลค่าเกินอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
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ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที่ทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนที่ก าหนด พร้อมทัง้จดัท าส าเนารายงานดงักลา่วไว้ที่
บริษัทจดัการเพื่อให้ส านกังานสามารถตรวจสอบได้   
 
3.13.1.22 ในกรณีที่การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ ถือหุ้นที่บริษัทใดเป็นผู้ ออก เพื่อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวม เมื่อรวมกันทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ บริษัทจดัการจะด าเนินการตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ดงันีค้ือ  

(1) ปฏิบตัิให้เป็นไปตามประกาศที่ก าหนดให้บริษัทจดัการสามารถรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นได้ 
(2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจ านวนที่เกินอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว เว้นแต่กรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควร
โดยได้รับการผอ่นผนัจากส านกังาน และ 

(3) กรณีที่เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดงักล่าว เป็นผลให้กองทนุได้มาหรือเป็นผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทนัน้จนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องท าค าเสนอซือ้ บริษัทจดัการต้องด าเนินการเพื่อให้ได้รับการยกเว้นการท าค าเสนอซือ้
โดยการลดสัดส่วนการถือหุ้ นหรือลดการมีอ านาจควบคุม  หรือยื่นค าขอผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้ ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อ
ครอบง ากิจการ ทัง้นี ้การลดสดัสว่นการถือหุ้นดงักลา่ว ให้บริษัทจดัการลดสดัสว่นตามสดัสว่นของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่
แตล่ะกองทนุได้มาจากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่น 
 
3.13.1.23 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอตัราส่วนที่
ก าหนดในข้อ 3.13.1 นี ้หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 3.13.1.9 ข้อ 3.13.1.19        
ข้อ 3.13.1.21 และข้อ 3.13.1.22 และการเกินอตัราสว่นดงักลา่วมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม บริษัทจดัการ
จะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้   
 
บริษัทจัดการจะจัดท ารายงานโดยระบุช่ือ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันที่
ทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนที่ก าหนดพร้อมสาเหตุ และสง่รายงานดงักล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีก าหนด พร้อมทัง้จดัท าส าเนารายงานดงักลา่วไว้ที่
บริษัทจดัการเพื่อให้ส านกังานสามารถตรวจสอบได้ 
 
3.13.1.24 ข้อจ ากดัการลงทนุข้างต้นจะไมน่ ามาบงัคบัใช้ในกรณีที่ปรากฏเหตตุามหวัข้อ “การเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม” 
และบริษัทจดัการต้องด าเนินการเพื่อเลิกกองทนุตามหวัข้อ “การด าเนินการของบริษัทจดัการเมื่อเลิกกองทนุรวม” ในสว่นข้อ
ผกูพนั 
 
3.13.2 อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นในตา่งประเทศ 
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3.13.2.1 บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลกั) ที่มีลกัษณะตามที่
ก าหนดในข้อ 3.12.2.1 เพียงกองทนุรวมเดียว เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชีไมน้่อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
 
3.13.2.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.4 (1) ที่มีอนัดบัความ
นา่เช่ือถืออยูใ่นสองอนัดบัแรก หรือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่มีสนิค้าเป็นตราสารดงักลา่ว เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม 
โดยไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูคา่ของตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามวรรคหนึง่เมื่อรวมกนัแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของ
มลูค่าตราสารนัน้ในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทนุรวมเปิดที่มีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ล่วงหน้าซึ่งระบุ
เวลาแนน่อน  
 
3.13.2.3 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่นอกเหนือจากข้อ 3.13.2.2 เฉพาะที่มีอนัดบั
ความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (investment grade) หรือสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที่มีสินค้าเป็นตราสาร
ดงักลา่ว เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้ เป็นคู่สญัญารายนัน้ ไม่
เกินร้อยละ 35 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูคา่ของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าตราสาร
นัน้ในแตล่ะรุ่น เว้นแตเ่ป็นกองทนุรวมเปิดที่มีการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ลว่งหน้าซึง่ระบเุวลาแนน่อน  
 
การค านวณอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ ให้นบัตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทกุประเภทที่ผู้ออกหรือผู้ เป็นคู่สญัญาราย
ดงักล่าวเป็นผู้ ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้ สลกัหลงั ผู้ค า้ประกัน หรือคู่สญัญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สิน
เหลา่นัน้ รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย 
 
3.13.2.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากในสถาบนัการเงินต่างประเทศที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ใน
อนัดบัที่สามารถลงทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะสถาบนัการเงินต่างประเทศรายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 20 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

การค านวณอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ ให้นบัมลูคา่ของทรัพย์สนิท่ีกองทนุลงทนุหรือมีไว้ดงัตอ่ไปนี ้รวมในอตัราสว่นดงักลา่ว 

(1) ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.2.5 วรรคหนึ่ง และข้อ 3.13.2.6 (1) ที่สถาบนัการเงินต่างประเทศรายเดียวกันเป็นผู้ออก  
ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา 

(2) ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.2.5 วรรคหนึ่ง และข้อ 3.13.2.6 (1) ที่ธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นสาขาของสถาบนัการเงิน
ตา่งประเทศรายนัน้เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา 

ในกรณีที่กองทนุมีเงินฝากตามวรรคหนึง่หรือวรรคสอง โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการด าเนินงานของกองทนุ มิให้นบัมลูคา่ของ
เงินฝากดงักลา่วรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ 
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3.13.2.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงัต่อไปนี ้ที่บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล       
ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคู่สญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้โดยมีมูลค่ารวมกันทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่
จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน 
ทัง้นี ้ให้นบัรวมกบัอตัราสว่นการลงทนุในตราสารที่เสนอขายหรือออกโดยธนาคารพาณิชย์ที่เป็นสาขาของธนาคารในประเทศด้วย 

(1) ตราสารแหง่ทนุตา่งประเทศตามข้อ 3.12.2.3 (1) และ (3) 

(2) ตราสารแหง่หนีใ้นตา่งประเทศ ซึง่มีอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment grade) 

(3) หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศอื่นๆ ที่นอกเหนือจากข้อ 3.12.2.1  

(4) ตราสารของกองทนุอสงัหาริมทรัพย์ตา่งประเทศ ตามข้อ 3.12.2.2 

การค านวณอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ ให้นบัทรัพย์สนิตามวรรคหนึง่ และทรัพย์สนิตามข้อ 3.13.2.6(1) ที่บคุคลรายเดียวกนั
เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา ซึ่งกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ รวมในอตัราสว่น
การลงทนุดงักลา่วด้วย  
 
3.13.2.6  บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากกรณีที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.13.2.3 ข้อ 3.13.2.4 
และข้อ 3.13.2.5 เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมตามอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้

(1) การลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักลา่วซึ่งบคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั 
หรือคูส่ญัญา ต้องมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง   ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือ
คูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

(2) การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินตาม (1) เมื่อค านวณรวมทกุบคุคลที่เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั 
ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญาแล้ว ต้องมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
3.13.2.7 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั    
ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ของกลุม่กิจการนัน้ไมเ่กินอตัราอยา่งใด
อยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 

(1) ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ 

(2) อตัราที่ค านวณได้จากน า้หนกัของกลุม่กิจการดงักลา่วในตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้รวมกบัร้อยละ 10 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนัน้ ทัง้นี ้ตัวชีว้ัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที่มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 
 
3.13.2.8 การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่บริษัทในกลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ายหรือคู่สญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทนุ หากทรัพย์สนิดงักลา่วเป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการค านวณตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้ บริษัทจดัการอาจ
ลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนินัน้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญารายนัน้ ไม่เกินผลรวม
ของน า้หนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตวัชีว้ดัและร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน ทัง้นี ้แทนอัตราส่วนที่
ก าหนดไว้ในข้อ 3.13.2.3 ข้อ 3.13.2.4 ข้อ 3.13.2.5 หรือข้อ 3.13.2.6 แล้วแตก่รณีก็ได้ 
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3.13.2.9 บริษัทจดัการจะลงทนุหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ที่บคุคลต่อไปนีเ้ป็น  
ผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา เป็นจ านวนที่มีมลูค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 
ในรอบปีบญัชี หรือรอบอายกุองทนุรวม ส าหรับกองทนุรวมที่มีอายนุ้อยกวา่1 ปี 

(1) ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  

(2) ธนาคารพาณิชย์  

(3) บริษัทเงินทนุ  

(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  

(5) บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั  

(6) สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  

(7) ธนาคารตา่งประเทศ 

การค านวณอตัราสว่นการลงทนุตามวรรคหนึง่ มิให้นบัมลูคา่ของทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนีร้วมในอตัราสว่นดงักลา่ว 

(1) เงินฝากในบญัชีเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทนุรวม  

(2) ทรัพย์สินที่คู่สญัญาในธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนโอนกรรมสิทธิให้แก่กองทนุรวม ทัง้นี ้ตามหลกัเณฑ์ที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
 
อตัราสว่นตามวรรคหนึง่มิให้น ามาใช้บงัคบัในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวนัครบก าหนดอายโุครงการของกองทนุรวมที่มี
อายโุครงการตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป  
 
ในกรณีที่เงินฝากหรือตราสารแหง่หนีท้ี่มีลกัษณะคล้ายเงินฝากที่กองทนุลงทนุในหรือมีไว้เกินอตัราสว่นที่ก าหนดตามวรรค
หนึง่ ให้บริษัทจดัการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วให้มีมลูค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทุนรวมภายใน 30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชีนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะค านวณอตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึ่ง
ทรัพย์สนิดงักลา่วโดยเฉลีย่ตัง้แตว่นัแรกของรอบปีบญัชีนัน้จนถึงวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เป็นไปตามอตัราสว่นดงักลา่ว 
เมื่อบริษัทจดัการได้ปฏิบตัิตามวรรคสี่แล้ว บริษัทจดัการจะรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบภายในวนัท า
การถดัจากวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม เพื่อให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนต้องแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 5 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับรายงานจากบริษัทจดัการกองทนุ 
 
หากบริษัทจัดการกองทุนไม่สามารถปฏิบตัิตามวรรคสี่ได้ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจสัง่ให้บริษัทจัดการเลิก
กองทนุนัน้ 
 
3.13.2.10 ในกรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุอนัเนื่องมาจากปัญหาความผนัผวน 
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันต่อส านักงาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อไมต้่องน าการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ในช่วง
เวลาที่เกิดความผนัผวนดงักลา่วมารวมค านวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.13.2.9 ได้ส าหรับรอบปีบญัชีนัน้ 
 
3.13.2.11 การค านวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อการค านวณอัตราส่วนการลงทุนตาม      
ข้อ 3.13.2.3 ข้อ 3.13.2.4 ข้อ 3.13.2.5 และข้อ 3.13.2.6 (1) ให้นับมูลค่าที่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ต้องช าระตาม
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า รวมค านวณในอตัราสว่นของบคุคลที่เป็นคู่สญัญาดงักลา่ว เว้นแต่กรณีที่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้
ซึ่งสญัญานัน้ในศูนย์ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า บริษัทจัดการไม่ต้องค านวณมูลค่าและอตัราส่วนตามที่ก าหนดใน      
ข้อดงักลา่ว 
 
3.13.2.12 นอกจากการค านวณตามข้อ 3.13.2.11 บริษัทจัดการค านวณอตัราส่วนที่ผู้ ออกสินค้าของสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้า หรือผู้ที่ต้องช าระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้า (limit of underlying issuer or third party) โดยให้ค านวณ
อตัราสว่นเสมือนกองทนุลงทนุในสินค้านัน้โดยตรง ทัง้นี ้เฉพาะกรณีที่การเข้าเป็นคู่สญัญาในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเป็น
ผลหรืออาจเป็นผลให้กองทนุมีความเสี่ยงต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้าหรือผู้ที่ต้องช าระหนีต้ามข้อผกูพนัของ
สินค้า โดยให้ใช้มลูค่าตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (notional amount) เป็นมลูค่าที่ใช้ในการค านวณ เว้นแต่ใน
กรณีที่เป็นสญัญาออปชนั ให้บริษัทจดัการใช้มลูค่าตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (notional amount) ซึ่งคณูกบั
ค่าเดลต้าของสญัญาออปชนั 
 
3.13.2.13 ในการค านวณอตัราสว่นตามข้อ 3.13.2.3 ข้อ 3.13.2.4 ข้อ 3.13.2.5 และข้อ 3.13.2.6 ให้บริษัทจดัการปฏิบตัิ
ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ในกรณีที่ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้ สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกัน บริษัทจัดการจะค านวณอตัราส่วนที่       
ผู้ออกทรัพย์สนิหรือผู้ที่เป็นคูส่ญัญาดงักลา่ว หรือค านวณอตัราสว่นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั แล้วแต่
กรณีก็ได้ 

(2) ในกรณีที่ทรัพย์สินมีบคุคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกัน บริษัทจดัการจะ
เลอืกค านวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนัรายใดรายหนึง่ก็ได้ 
 
3.13.2.14 การค านวณอตัราสว่นที่ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกันตามข้อ 3.13.2.13 จะท าได้ต่อเมื่อ
บคุคลดงักลา่วได้ท าการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จ านวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไลเ่บีย้โดยไม่มีข้อก าหนดลบล้า ง
หรือจ ากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือค า้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เต็มจ านวนแบบไมม่ีเง่ือนไข 
 
3.13.2.15 ในกรณีที่ตราสารแห่งทุน หรือตราสารแห่งหนี ้ในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มี
มลูค่าไม่เกินอตัราส่วนที่ก าหนดในข้อ 3.13.2 นี ้หากต่อมาตราสารแห่งทุน หรือตราสารแห่งหนีน้ัน้มีมูลค่าเกินอตัราส่วน
ดงักลา่วโดยสาเหตดุงัตอ่ไปนี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการแก้ไขอตัราสว่นให้เป็นไปตามที่ก าหนดภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีมี
การประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่มี เหตุจ าเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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(1) ตราสารแหง่ทนุนัน้ในเวลาตอ่มาเป็นตราสารแหง่ทนุของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างแก้ไขการด าเนินการให้เหตุ
แหง่การเพิกถอนหมดไป หรือถกูเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

(2) ตราสารแหง่หนีถ้กูปรับลดอนัดบัความนา่เช่ือถือ 
 
3.13.2.16 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่
ก าหนดในข้อ 3.13.2 นี ้หากต่อมามีมูลค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าวจากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่น บริษัทจัดการจะ
ยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้  
 
ให้บริษัทจัดการจัดท ารายงานโดยระบุช่ือ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันที่
ทรัพย์สินนัน้มีมูลค่าเกินอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประ โยชน์ของ
กองทนุรวม ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีก าหนด พร้อมทัง้จดัท าส าเนารายงาน
ดงักลา่วไว้ที่บริษัทจดัการเพื่อให้ส านกังานสามารถตรวจสอบได้ 
 
3.13.2.17 ในกรณีที่การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ ถือหุ้นที่บริษัทใดเป็นผู้ ออก เพื่อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวม เมื่อรวมกันทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ บริษัทจัดการจะด าเนินการตามประกาศส านกังานคณะกรรม ก.ล.ต.
ดงันีค้ือ  

(1) ปฏิบตัิให้เป็นไปตามประกาศที่ก าหนดให้บริษัทจดัการสามารถรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นได้ 

(2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจ านวนที่เกินอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว เว้นแต่กรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควร
โดยได้รับการผอ่นผนัจากส านกังาน และ 

(3) กรณีที่เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึง่หุ้นของบริษัทดงักลา่ว เป็นผลให้กองทนุได้มาหรือเป็นผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทนัน้จนถึงหรือข้ามจดุที่ต้องท าค าเสนอซือ้ บริษัทจดัการต้องด าเนินการเพื่อให้ได้รับการยกเว้นการท าค าเสนอซือ้
โดยการลดสัดส่วนการถือหุ้ นหรือลดการมีอ านาจควบคุม หรือยื่นค าขอผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้ ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อ
ครอบง ากิจการ ทัง้นี ้การลดสดัสว่นการถือหุ้นดงักลา่ว ให้บริษัทจดัการลดสดัสว่นตามสดัสว่นของหุ้นของบริษัทจดทะเบียน
ที่แตล่ะกองทนุได้มาจากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่น 
 
3.13.2.18 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอตัราส่วนที่
ก าหนดในข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดงักล่าวโดยไม่เข้าลกัษณะตาม ข้อ 3.13.2.15 ข้อ 3.13.2.16 และ 
ข้อ 3.13.2.17 และการเกินอตัราสว่นดงักลา่วมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้
ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้  
 
ให้บริษัทจัดการจัดท ารายงานโดยระบุช่ือ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันที่
ทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนที่ก าหนดพร้อมสาเหตุ และสง่รายงานดงักล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
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ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีก าหนด พร้อมทัง้จดัท าส าเนารายงานดงักลา่วไว้ที่
บริษัทจดัการเพื่อให้ส านกังานสามารถตรวจสอบได้ 
 
3.13.2.19 ข้อจ ากดัการลงทนุข้างต้นจะไมน่ ามาบงัคบัใช้ในกรณีที่ปรากฏเหตตุามหวัข้อ“การเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม” 
และบริษัทจัดการต้องด าเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามหวัข้อ  “การด าเนินการของบริษัทจัดการเมื่อเลิกโครงการจัดการ
กองทนุรวม” 
 

4.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  
 
4.1 การแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ : ไมม่ี 
 
4.2 ประเภทการแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ : ไมม่ี 
 
4.3 รายละเอียดเพิม่เตมิ (การแบง่ชนดิหนว่ยลงทนุ) : ไมม่ี 

 
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
 
5.1 ช่องทางการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก :  

- บริษัทจดัการ  

- ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

- Internet 

- การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ 
 
5.2 รายละเอียดการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกให้แก่ประชาชนทัว่ไปในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหน่วยละ 10 บาท   
บวกด้วยคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) ทัง้นี ้หากยอดรวมการสัง่ซือ้มีมลูคา่ครบ หรือเกินกวา่จ านวนเงินทนุของ
โครงการก่อนสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครัง้แรก โดยจะปิด
ประกาศที่ส านกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
 
5.2.1 วิธีการขอรับหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุ และเอกสารการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

ผู้สนใจสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุสามารถขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญั พร้อมกบัใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบเปิดบญัชี
หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และบริษัทจดัการจะจดัให้มีหนงัสือชีช้วน
สว่นข้อมลูกองทนุรวมไว้ ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจ
สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุสามารถขอรับได้ทกุวนัในเวลาท าการ 
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5.2.2 วิธีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุสามารถซือ้หนว่ยลงทนุได้ด้วยตนเองที่บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้
ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะต้องสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไม่ต ่ามลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามที่ระบไุว้ในข้อ 2.6 หรือข้อ 2.7 
แล้วแต่กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทัง้น า      
ใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวน รวมทัง้สง่มอบเอกสารหรือหลกัฐานใดๆ ตามที่บริษัทจดัการ
ก าหนด (ถ้ามี) ไปที่บริษัทจดัการ  และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตัง้แต ่2 คนขึน้ไป แตไ่มเ่กิน 4 คน ถือหนว่ยลงทนุร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจ้งช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุ
เหล่านัน้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้ รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ   
เงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที่มีช่ือตามเง่ือนไขการลงนามในค าขอเปิดบญัชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ ใช้สิทธิ     
ในฐานะ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในการลงนามเอกสารส าคญัของกองทนุ 
 
ทัง้นี ้ผู้ลงทนุที่สนใจสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะต้องเปิดบญัชีซือ้หน่วยลงทนุด้วยตนเองที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด โดยผู้ลงทนุท่ีสนใจจะสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุต้องกรอกรายละเอียดและ
ข้อความตา่งๆ ในใบเปิดบญัชีหนว่ยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน และน าสง่พร้อมแนบหลกัฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือ
เอกสารหรือหลกัฐานอื่นใดตามที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี) ไปท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
(ถ้ามี) หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 
 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้โดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทนุตลาดเงิน และ/หรือ
กองทนุอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ซีเคียวริตี ้ ฟันด์ 
ตามเง่ือนไข วนั เวลา ที่ระบใุนข้อ 8.2.1 และข้อ 8.2.2 และราคาในการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุตามที่ระบุไว้ในข้อ 
8.2.3 ทัง้นี ้การสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทางดงักลา่ว จะต้องเป็นไป
ตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสอืชีช้วนของกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หยดุการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดงักลา่ว 
ซึง่จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว โดยบริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเร่ิม / หยุดการให้บริการ ทัง้นี ้โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านักงานของบริษัทจัดการ  
และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
 

5.2.3 การรับช าระและการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

5.2.3.1 บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ผู้สัง่ซือ้ต้องช าระเงินคา่ซือ้ครัง้เดยีวเต็มตามจ านวนท่ีสัง่ซือ้โดยสามารถช าระเป็น 

-    เงินสด เงินโอน ได้จนถึงวนัสดุท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุ 

-    เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือค าสัง่จ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกับส านกังานของ
บริษัทจัดการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนด ได้จนถึงวนัสดุท้ายของ
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ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุ โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัที่ตามวนัที่ที่สัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อเข้าบญัชี 
เงินฝากประเภทกระแสรายวนัหรือประเภทออมทรัพย์ ท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพื่อการนีข้องธนาคารดงัตอ่ไปนี ้

- ธนาคาร ยโูอบี จ ากดั (มหาชน)   

- ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

- ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

- ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

- ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

-  ธนาคาร ซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ.   

- ธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบตอ่ไป 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมบญัชีเพื่อการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามข้างต้นและบญัชีสัง่ซือ้อื่นๆ 
ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบในภายหลงั โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที่ท าการของ
บริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อของผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
หลงัจากที่บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้รับช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้แล้ว 
ผู้สัง่ซือ้จะได้รับหลกัฐานการรับช าระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไ ว้เป็นหลกัฐานให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุน ทัง้นี ้การสัง่ซือ้   
หนว่ยลงทนุจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมื่อบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค ดราฟต์ เช็ค
ธนาคาร หรือค าสัง่จ่ายเงินธนาคารดงักลา่วข้างต้น และได้รับเงินคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจ านวนแล้ว  
 
ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือค าสัง่จ่ายเงินธนาคารดงักลา่วถกูปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจดัการจะด าเนินการ
ยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ  
 
ผู้สัง่ซือ้ที่ได้ช าระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ เงินที่ได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากประเภท 
ออมทรัพย์ในนามของบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุที่บริษัทจดัการเปิดขึน้ที่ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งดอกผลในช่วงระยะเวลา
เสนอขายหนว่ยลงทนุทัง้หมดจะน าเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทนุรวม  
 
5.2.3.2 INTERNET 

เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุท ารายการซือ้หนว่ยลงทนุผา่นอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะด าเนินการหกัเงินในบญัชีเงินฝาก
เป็นจ านวนที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการท ารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจ านวนดงักล่าวมายงับญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชี
กองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 
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5.2.3.3 การช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยวิธีการอื่นๆ 

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมวิธีการช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุในอนาคต เช่น บริการรับช าระคา่สนิค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื่นใดเพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการช าระเ งินค่าซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการ 
 
ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุถกูต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับช าระและการเก็บรักษาเงิน
ค่าซือ้หน่วยลงทนุในข้อ 5.2.3 แล้วนัน้ หากบริษัทจดัการไม่ได้รับใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในวนัท าการขายหน่วยลงทุน 
จนเป็นผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนไว้ในบัญชี       
เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสัง่ซือ้หรือบัญชีกองทุนที่บริษัทจัดการเปิดไว้กับ
ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นบญัชีเดียวกบัที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุไปจนกว่าบริษัทจดัการจะได้รับใบ
ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการขาย
หน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีได้รับใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีผู้ซือ้จะได้รับตอ่ไป 
 
ทัง้นี ้สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 
5.2.4 การจดัสรรหนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที่มีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไมเ่กินกวา่จ านวนเงินทนุของโครงการ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะได้รับหน่วยลงทนุตามที่สัง่ซือ้
หลงัจากที่ได้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวนแล้ว แต่หากในกรณีที่มีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเกินกว่ามลูค่าเงินทนุของ
โครงการ บริษัทจัดการจะจดัสรรหน่วยลงทนุในการสัง่ซือ้โดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที่สัง่ซือ้ในวนัเดียวกัน 
และมีมลูค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บริษัทจะจดัสรรให้กับผู้ ถือหน่วยทกุรายเป็นมลูค่าขัน้ต ่า 
รายละ 2,000 บาท (สองพนับาทถ้วน) ก่อนในล าดบัแรก ทัง้นี ้จ านวนเงินดงักลา่วยงัไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 
โดยส่วนที่เหลือจะจัดสรรให้ตามสดัส่วนมูลค่าที่สัง่ซือ้หักด้วยมูลค่าขัน้ต ่าที่ได้ท าการจัดสรรให้แล้ว หากมูลค่าเงินทุนของ
โครงการคงเหลือมีไม่เพียงพอที่จะจัดสรรให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายตามมูลค่าขัน้ต ่าที่ก าหนดไว้ บริษัทจัดการจะท าการ
จดัสรรมลูคา่เงินทนุของโครงการคงเหลอืที่มีอยูท่ัง้หมดตามสดัสว่นมลูคา่ที่สัง่ซือ้ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการที่บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่
จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกันใดเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่เข้า
ข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุนในกองทนุรวม
และหน้าที่ของบริษัทจดัการ 
 
5.2.5 การคืนเงินคา่สัง่ซือ้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะคืนเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ในกรณีตา่งๆ ภายใต้เง่ือนไขที่ก าหนดดงัตอ่ไปนี  ้
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5.2.5.1 กรณีที่บริษัทจดัการยกเลกิการจดัตัง้กองทนุรวมที่อยูร่ะหวา่งการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก  

บริษัทจดัการจะรายงานให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยตุิการขายหน่วยลงทนุภายใน 7 วนันบัแต่วนัที่ยตุิการ
ขายหน่วยลงทุนนัน้ และจะด าเนินการคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึน้จากเงินท่ีได้รับจากการ
จ าหนา่ยหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุ ภายใน 15 วนันบัแตว่นัถดัจากวนัยตุิการขายหนว่ยลงทนุ 
 
5.2.5.2 กรณีที่บริษัทจดัการยกเลกิการจดัตัง้กองทนุรวมหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก หาก
เกิดกรณีตามที่ระบไุว้ในข้อ 1.9 “เง่ือนไข (อายโุครงการ)”  

บริษัทจัดการจะด าเนินการตามข้อ 5.2.5.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ระยะเวลาในการคืนเงินจะด าเนินการภายใน 1 เดือนนบัแต่วนั
สิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุ 5.2.4 วิธีการจดัสรรหนว่ยลงทนุ 
 
5.2.6 เง่ือนไขการขายหนว่ยลงทนุ  

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะพิจารณาหยดุการขายหนว่ยลงทนุ หรือปฏิเสธไมรั่บ และ/หรือระงบัการด าเนินการตามค าสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุ และ/หรือยกเลกิค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทัง้หมดหรือแตบ่างสว่น โดยไมต้่องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า
ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

 
5.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่
สามารถด ารงสดัสว่นตามที่กฎหมายก าหนด หรืออาจจะมีผลท าให้ไม่สามารถหาหลกัทรัพย์ที่จะลงทนุเพื่อให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุได้ หรือก่อให้เกิดผลเสยีหายแก่กองทนุ 
 
5.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซือ้หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้ ซือ้หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตาม
ความเป็นจริง 
 
5.2.6.3  กรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทนุ และ/หรือจ านวนเงินทนุของกองทุนเกินกว่า
จ านวนที่ได้รับอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
5.2.6.4 กรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลท าให้จ านวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที่บริษัทจัดการได้รับ
อนุญาตให้สามารถน าไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์หลกัของกองทนุซึง่มีนโยบายที่จะน าเงินลงทนุสว่นใหญ่ไปลงทนุในตา่งประเทศ 
 
5.2.6.5 กรณีที่กองทุนหลกัปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการด าเนินการตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิก  
ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุ 
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5.2.6.6 กรณีที่การสั่งซือ้หน่วยลงทุนนัน้ท าให้หรือจะท าให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที่ก าหนดโดย
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทนุเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุหรือมีข้อสงสยัตามสมควรวา่จะเป็นกรณีดงักลา่ว 
 
5.2.6.7 กรณีอื่นๆ ตามที่บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจ าเป็นในการปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
เช่น กฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควรเพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของกองทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และ/หรือช่ือเสยีงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ 
 
5.2.7 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  

ในการขอเปิดบญัชีหนว่ยลงทนุ ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประจ าตวั พร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง 
ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) กรณีบคุคลธรรมดา  

(ก) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ  

(ข) ส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการและส าเนาทะเบียนบ้าน หรือ  

(ค) ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (เฉพาะชาวตา่งประเทศ) 

และ/หรือเอกสารหรือหลกัฐานใดๆ ตามที่บริษัทจดัการก าหนด 

(2) กรณีนิติบคุคล  

(ก) ส าเนาหนงัสอืรับรองกระทรวงพาณิชย์  

(ข) ส าเนาบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น  

(ค) ตวัอยา่งลายมือช่ือของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลและเง่ือนไขในการลงนาม  

(ง) หนงัสอืมอบอ านาจ (ถ้ามี)  

(จ) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล 

และ/หรือเอกสารหรือหลกัฐานใดๆ ตามที่บริษัทจดัการก าหนด 
 

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก 

6.1 ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 

- บริษัทจดัการ  

- ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

- Internet 

- บตัรเครดิต (ถ้ามี) 
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- บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมตัิ (Regular Saving Plan)  

- การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์อืน่ๆ 
 
6.2 รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก  : 
 

ส าหรับการก าหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันท าการขายหน่วยลงทุนบวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทนุ โดยราคาขายหน่วยลงทนุดงักลา่ว
เป็นราคาที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 
ทัง้นีห้ลกัเกณฑ์การค านวณจะเป็นไปตามรายละเอียดที่ระบไุว้ในข้อ 16 เร่ือง “วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณ
และการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุ หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่
มลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง” 
 
ผู้สนใจลงทนุสามารถท าการซือ้หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ทกุวนัท าการ
ซือ้ขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเร่ิมเปิดท าการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะก าหนดวนัเร่ิมท าการขาย 
หนว่ยลงทนุภายใน 15 วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัจดทะเบียนกองทนุรวมกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งจะระบไุว้
ในหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญัตอ่ไป  
 
6.2.1 วิธีการขอรับหนงัสอืชีช้วน ใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ 
 

ผู้สนใจสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุสามารถขอรับหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญั พร้อมกบัใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบเปิดบญัชี
หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และบริษัทจดัการจะจดัให้มีหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลู
กองทุนรวมไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) โดยผู้ สนใจสัง่ซือ้ 
หนว่ยลงทนุสามารถขอรับได้ทกุวนัในเวลาท าการ 
 
6.2.2 วิธีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุสามารถซือ้หนว่ยลงทุนได้ด้วยตนเองที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้าม)ี ทัง้นี ้ 
ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะต้องสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไมต่ ่ากวา่มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 
แล้วแตก่รณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทัง้น าใบ
ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และเงินคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเตม็จ านวน รวมทัง้สง่มอบเอกสารหรือหลกัฐานใดๆ ตามที่บริษัทจดัการ
ก าหนด (ถ้ามี) ไปท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

 
ทัง้นี ้ผู้ลงทนุที่สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องเปิดบญัชีซือ้หน่วยลงทนุด้วยตนเองที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด โดยผู้ลงทนุที่สนใจจะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุต้องกรอกรายละเอียดและ
ข้อความต่างๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และน าส่งพร้อมแนบหลกัฐานประกอบตามข้อ 5.2.7  
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และ/หรือเอกสารหรือหลกัฐานอื่นใดตามที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี) ไปที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนหรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 
 
ในการสัง่ซือ้ ผู้สัง่ซือ้รับรองที่จะซือ้หน่วยลงทนุตามจ านวนที่สัง่ซือ้หรือน้อยกว่าที่สัง่ซือ้ไว้ตามที่บริษัทจดัการจะพิจารณา
จดัสรรให้ โดยไมเ่ปลีย่นแปลงหรือเพิกถอนการสัง่ซือ้ดงักลา่วและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบีย้ในกรณีที่ไม่ได้รับการ
จดัสรรตามจ านวนที่สัง่ซือ้  
 
บริษัทจัดการจะด าเนินการรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามจ านวนทัง้หมดที่มีค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในวันท าการซือ้ขาย  
หนว่ยลงทนุท่ีก าหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจดัการได้สงวนสิทธิในการ
ขายหนว่ยลงทนุให้ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุไว้ในข้อ 6.2.6 เร่ือง เง่ือนไขการขายหนว่ยลงทนุ  
 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนสามารถยื่นเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และช าระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนได้ที่การขายหรือรับ  
บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และเมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุซือ้คืน ได้
ตรวจสอบเอกสารการสัง่ซือ้และเงินค่าสัง่ซือ้ว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบส าเนาใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่เจ้าหน้าที่ได้     
ลงนามรับรองให้กบัผู้สัง่ซือ้ไว้เป็นหลกัฐาน  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หยดุการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดงักลา่ว 
ซึง่จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว โดยบริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าก่อนวนัเร่ิม / หยดุการให้บริการ ทัง้นี ้โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ 
และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
6.2.3 การรับช าระและการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  
 

6.2.3.1 บริษัทจดัการ / ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

(1) ผู้ลงทนุสามารถช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุครัง้เดียวเต็มจ านวนที่สัง่ซือ้ โดยช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินสด 
เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือค าสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบัส านกังานของ
บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด ที่รับค าสัง่ซือ้ภายในวนัท าการ
ขายหนว่ยลงทนุเทา่นัน้ 

โดยผู้ สัง่ซือ้จะต้องลงวันที่ตามวันที่ที่สัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ ายเพื่อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรือ
ประเภทออมทรัพย์ ท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพื่อการนีข้องธนาคารดงัตอ่ไปนี ้

- ธนาคาร ยโูอบี จ ากดั (มหาชน)  
 

- ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
 

- ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
 

- ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
 

- ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
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- ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  
 

- ธนาคาร ซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ.   
 

- ธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบตอ่ไป 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมบญัชีเพื่อการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามข้างต้นและบญัชีสัง่ซือ้อื่นๆ 
ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบในภายหลงั โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังาน
ของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

(2) ในกรณีที่ เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือค าสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีผู้สัง่ซือ้ช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุไมส่ามารถ
เรียกเก็บเงินได้ภายในวันท าการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือค าสัง่จ่ายเงินธนาคารที่         
ผู้สัง่ซือ้ช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครัง้แรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิก   
ค าสัง่ซือ้นัน้ๆ ทนัที 

(3) ในการช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ หากมิใช่กรณีที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทุนของกองทนุรวมอื่นที่จดัตัง้
โดยบริษัทจดัการ เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนต้องช าระด้วยเงินจนเต็มจ านวนจะหกักลบ    
ลบหนีก้บับริษัทจดัการไมไ่ด้ 

(4) ผู้ลงทนุท่ีสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุและได้ช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุแล้วจะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขอคืนเงินค่า
สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไมไ่ด้ 
 
6.2.3.2 INTERNET  

เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุท ารายการซือ้หนว่ยลงทนุผา่นอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะด าเนินการหกัเงินในบญัชีเงินฝาก
เป็นจ านวนที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการท ารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจ านวนดงักล่าวมายงับญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชี
กองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 
 
6.2.3.3 บตัรเครดิต (ถ้ามี) 

เมื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุท ารายการซือ้หนว่ยลงทนุผา่นบตัรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจดัการจะด าเนินการให้มีการหกัเงินใน
บญัชีบตัรเครดิตเป็นจ านวนที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในการท ารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจ านวนดงักลา่วมายงับญัชี
สัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 
 
6.2.3.4 บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมตัิ (Regular Saving Plan)  

ส าหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีซือ้หนว่ยลงทนุแบบสม ่าเสมอด้วยวิธีหกับญัชีเงินฝากธนาคารหรือบญัชีบตัรเครดิต บริษัทจดัการ
จะด าเนินการให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีเงินครบตามที่ระบุไว้ใน 
“หนงัสอืยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเพื่อซือ้หนว่ยลงทนุ และใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้า” เท่านัน้
เพื่อซือ้หน่วยลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝากหรือบญัชีบัตรเครดิตของผู้สัง่ซือ้ในงวดใดมีไม่เพียงพอที่บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการให้มีการหกับญัชีเพื่อซือ้หนว่ยลงทนุไมว่า่ในกรณีใดๆ  หรือในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะซือ้หนว่ยลงทนุ
มากกวา่ 1 กองทนุ และเงินในบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตมีไม่เพียงพอที่จะซือ้หน่วยลงทนุได้ครบตามที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
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ระบไุว้ทัง้หมด บริษัทจดัการจะด าเนินการให้มีการหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตตามเง่ือนไขและข้อก าหนดที่ระบุ
ใน“หนงัสอืยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเพื่อซือ้หนว่ยลงทนุ และใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้า“ ทัง้นี ้
บริษัทจดัการจะด าเนินการให้มีการหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตในงวดถดัไปตามปกติ  
 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทุนมีจ านวนเงินไม่เพียงพอที่จะหกัออกจาก
บญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเป็นจ านวน 3 เดือนติดตอ่กนั บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการใช้บริการสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุด้วยวิธีหกับญัชีเงินฝากธนาคารหรือบญัชีบตัรเครดิตส าหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายดงักลา่วทนัที โดยถือวา่ได้รับ
ความยินยอมจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว และไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
 
6.2.3.5 การช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยวิธีการอื่นๆ  
 

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมวิธีการช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุในอนาคต เช่น บริการรับช าระคา่สนิค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอื่นใดเพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการ  
 
ในกรณีที่บริษัทจดัการจะเร่ิมช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้การด าเนินการและหลกัเกณฑ์ต้องเป็นไปตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด 
 
ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุถกูต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับช าระและการเก็บรักษาเงิน
คา่ซือ้หนว่ยลงทนุในข้อ 6.2.3 แล้วนัน้ หากบริษัทจดัการไมไ่ด้รับใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุภายในวนัท าการขายหน่วยลงทนุ
จนเป็นผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนไว้ในบญัชี    
เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสัง่ซือ้หรือบัญชีกองทุนที่บริษัทจัดการเปิดไว้กับ
ธนาคารพาณิชย์ ซึง่เป็นบญัชีเดียวกบัท่ีผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ ไปจนกว่าบริษัทจดัการจะได้รับ
ใบ ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนครบถ้วนสมบรูณ์ ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณได้เมื่อสิน้วนัท าการขาย
หนว่ยลงทนุ ณ วนัท่ีได้รับใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีผู้ซือ้จะได้รับตอ่ไป 

ทัง้นี ้สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 
6.2.4 การจดัสรรหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะด าเนินการขายหนว่ยลงทนุตามจ านวนทัง้หมดที่มีค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุและ
เพิ่มจ านวนหนว่ยลงทนุที่ขายในวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุเว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจดัการจะใช้
มลูคา่หนว่ยลงทนุของสิน้วนัท าการขายหนว่ยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ 
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ในกรณีที่การสั่งซือ้หน่วยลงทุนมีจ านวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที่ได้รับอนุมัติจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลกัการสัง่ซือ้ก่อนได้ก่อนตามวนัที่
ได้รับใบค าสัง่ซือ้พร้อมเงินคา่ซือ้เต็มจ านวน  
 
ในกรณีที่การสัง่ซือ้พร้อมกนั บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรตามสดัสว่นท่ีซือ้เข้ามา ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะ
จดัสรรหรือไมจ่ดัสรรหนว่ยลงทนุแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
 
บริษัทจดัการจะไมจ่ดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ เว้นแต่เข้า
ข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวม
และหน้าที่ของบริษัทจดัการ  
 
6.2.5 การคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
 

ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น บริษัทจดัการจะด าเนินการคืนเงิน
ช าระค่าซือ้ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายช่ือผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุนและจัดส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยงัที่อยูใ่นใบค าขอเปิดบญัชีภายใน 5 วนัท าการนบัจากวนัที่บริษัทจดัการได้รับเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุที่
ไมไ่ด้รับการจดัสรรนัน้  
 
6.2.6 เง่ือนไขการขายหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงบัการด าเนินการตาม
ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือยกเลิกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือแต่บางสว่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ทราบลว่งหน้าในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
6.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่
สามารถด ารงสดัสว่นตามที่กฎหมายก าหนด หรืออาจจะมีผลท าให้ไม่สามารถหาหลกัทรัพย์ที่จะลงทนุเพื่อให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุได้ หรือก่อให้เกิดผลเสยีหายแก่กองทนุ 
 
6.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซือ้หน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการได้รับจากผู้ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตาม
ความเป็นจริง 
 
6.2.6.3 กรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทนุ และ/หรือจ านวนเงินทนุของกองทุนเกินกว่า
จ านวนที่ได้รับอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
6.2.6.4 กรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลท าให้จ านวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที่บริ ษัทจัดการได้รับ
อนุญาตให้สามารถน าไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์หลกัของกองทนุซึง่มีนโยบายที่จะน าเงินลงทนุสว่นใหญ่ไปลงทนุในตา่งประเทศ 
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6.2.6.5 กรณีที่กองทุนหลกัปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการด าเนินการตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิก 
ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุ 
 
6.2.6.6 กรณีที่การสั่งซือ้หน่วยลงทุนนัน้ท าให้หรือจะท าให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที่ก าหนดโดย
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทนุเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุหรือมีข้อสงสยัตามสมควรวา่จะเป็นกรณีดงักลา่ว 
 
6.2.6.7 กรณีอื่นๆ ตามที่บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจ าเป็นในการปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
เช่น กฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควรเพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของกองทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และ/หรือช่ือเสยีงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ 
 
6.2.7 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี 
 

ผู้สนใจลงทุนยงัไม่เคยเปิดบญัชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบญัชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชีให้
ครบถ้วนชดัเจน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประจ าตวัพร้อมลงนามรับรองความถกูต้องตามข้อ 5.2.7 ทัง้หมด 
 
6.2.8 วนัและเวลาท าการขายหนว่ยลงทนุ 
 

ผู้ลงทุนสามารถท าการซือ้หน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ทุกวนัท าการซือ้
ขายหนว่ยลงทนุ ในระหวา่งเวลาเร่ิมเปิดท าการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจดัการจะก าหนดวนัเร่ิมท าการขายหนว่ยลงทนุ
ภายหลังระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกภายใน 15 วัน นับตัง้แต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึง่จะระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วนตอ่ไป  

บริษัทจัดการก าหนดให้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นวนัท าการตามปกติของบริษัทจดัการ และ /หรือวนัท าการของ
กองทนุรวมในตา่งประเทศที่กองทนุลงทนุไว้ และ/หรือวนัท าการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศที่กองทนุหลกัจดทะเบยีน 
และเป็นวนัท าการที่สามารถท าการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวันท าการของตัวแทนขายกองทุนรวม
ตา่งประเทศดงักลา่ว และ/หรือวนัท าการที่บริษัทจดัการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุจากกองทนุ
หลกั และ/หรือตามที่บริษัทจดัการจะประกาศก าหนดเพิ่มเติม 

บริษัทจดัการจะประกาศวนัที่เป็นวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนให้ทราบลว่งหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของ
บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
 

7. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

7.1 ช่องทางการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ : 

- บริษัทจดัการ  

- ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

- Internet 



 

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ดเูรเบิล้ อิควิตี ้ฟันด์ 44 

- การสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ 
 
7.2 รายละเอียดช่องทางการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเพิ่มเติม  :  ไมม่ี  
 
7.3 วิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  : รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุแบบปกติ 
 
7.4 รายละเอียดวิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเพิ่มเติม : 
 

7.4.1 บริษัทจดัการ / ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ทกุวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ โดยรายละเอียดจะระบใุน ข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้คืน บริษัทจดัการ
จะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถติดตอ่ขอรับใบค าสัง่ขายคืนและขายคืนหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน 

(2) ผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบค าสัง่ขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทัง้ยื่นเอกสารที่
เก่ียวข้องตามที่บริษัทจดัการก าหนด มายงับริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  

ในการขายคืนหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถเลือกระบรุายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจ านวนหน่วยลงทนุที่
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจ านวนเงินที่ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจ านวนที่ระบุ ไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 
แล้วแต่กรณี 

ทัง้นี ้จ านวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุ
จ านวนหนว่ยลงทนุที่จะขายคืนในใบค าสัง่ขายคืนมากกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุที่ปรากฏอยูใ่นรายการที่บนัทึกโดยนายทะเบียน
หนว่ยลงทนุ หรือระบจุ านวนเงินที่ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทนุมากกว่ามลูค่าหน่วยลงทนุหกัด้วยค่าธรรมเนียม
การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ซึ่งค านวณจากจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนัทึกโดยนายทะเบียน
หนว่ยลงทนุนัน้ บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนัทึก
โดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้ 

(3) บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) จะด าเนินการรับค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตามจ านวน
ทัง้หมดที่มีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุในวนัท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีก าหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และ
ข้อ 12 

(4) บริษัทจดัการจะด าเนินการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามจ านวนทัง้หมดที่มีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุในวนัท าการรับซือ้
คืนหนว่ยลงทนุ และยกเลกิจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีรับซือ้คืนในวนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักลา่ว เว้นแต่
กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิน้วันท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

(5) บริษัทจัดการจะด าเนินการช าระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัถดัจากวนัค านวณ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุและราคาหนว่ยลงทนุของวนัท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ เว้นแตก่รณีตามข้อ 10 
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(6) นายทะเบียนจะท าการตรวจสอบรายการทัง้หมดกับสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิก
หน่วยลงทุนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนพร้อมทัง้ออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษี
ส าหรับค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัถดัจากวนั
ค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุและราคาหนว่ยลงทนุของวนัท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

(7) ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ยื่นความจ านงในการขายคืนหนว่ยลงทนุตอ่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน (ถ้ามี) และบริษัทจดัการหรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ยงัไม่สามารถรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของ    
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้โดยอยูใ่นระหวา่งการด าเนินการของบริษัทจดัการ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจขอยกเลกิค าสัง่ขายคืนของผู้ถือ
หนว่ยลงทนุได้ในระหวา่งวนัท าการใดที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ยื่น
ความจ านงในการขายคืนหน่วยลงทุน ทัง้นีก้ารยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนมุตัิจาก
บริษัทจดัการ 

- INTERNET  

บริษัทจดัการอาจรับค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่
บริษัทจดัการก าหนด ซึง่ผา่นความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว 

- การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ 

บริษัทจัดการอาจน าเสนอวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในอนาคต โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 

ในกรณีที่บริษัทจัดการจะเร่ิมรับค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะด าเนินการแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้า 
 
7.4.2 การช าระเงินคา่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

 (1)  บริษัทจดัการจะด าเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ
ภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัถดัจากวนัค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุและราคาหนว่ยลงทนุของวนัท าการ
รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ โดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบช่ืุอ
ผู้ ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือน าส่งโดยผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี  ้ตามที่ผู้ ถือ 
หนว่ยลงทนุได้แจ้งความประสงค์ไว้  

(2)  ในกรณีที่เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือใน
ต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการด าเนินการ
ดงักลา่วเอง 

(3) สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการขายคืนหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกข้อมูล
การสัง่ซือ้/ขายหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้  
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(4) บริษัทจดัการจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทนุที่รับซือ้คืน ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่มีการค านวณมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ โดยจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุของสิน้วนัท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ   

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีเหตกุารณ์ท าให้ไมส่ามารถโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามที่แจ้งไว้ได้ เช่น บญัชีเงินฝาก
เป็นบญัชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไมรั่บการฝากเช็คเข้าบญัชี หรือ บญัชีของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ถกูระงบัการให้บริการ หรือกรณีอื่น ๆ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการจดัสง่เช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบช่ืุอ  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และจดัสง่ทางไปรษณีย์หรือน าสง่โดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
7.5 ระยะเวลาในการรับซือ้คืน :  

ทกุวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ตัง้แตเ่วลาเร่ิมเปิดท าการ ถึง 14.00 น. 
 
7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้คืน :  

กองทนุจะเปิดให้มีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้ทกุวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ตัง้แตเ่วลาเร่ิมเปิดท าการ ถึง 14.00 น. 

บริษัทจดัการก าหนดให้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นวนัท าการตามปกติของบริษัทจดัการ และ /หรือวนัท าการของ
กองทนุรวมในตา่งประเทศที่กองทนุลงทนุไว้ และ/หรือวนัท าการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศที่กองทนุหลกัจดทะเบียน และ
เป็นวนัท าการที่สามารถท าการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวนัท าการของตวัแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศ
ดงักลา่ว และ/หรือวนัท าการที่บริษัทจดัการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับช าระค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนจากกองทนุหลกั และ/หรือ
ตามที่บริษัทจดัการจะประกาศก าหนดเพิ่มเติม 

บริษัทจดัการจะประกาศวนัที่เป็นวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุให้ทราบลว่งหน้า โดยปิดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการ 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทัง้นี ้
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า โดยปิดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
7.7 การขายคืนหนว่ยลงทนุ : ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมต้่องแจ้งลว่งหน้า 
 
7.8 รายละเอียดการขายคืนหนว่ยลงทนุเพิ่มเตมิ  :  

การขายคืนหนว่ยลงทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมต้่องแจ้งลว่งหน้า  

บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการสง่ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นการชัว่คราว 
หรือถาวรได้ ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการก่อนวนัรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ ณ สถานที่ท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
 



 

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ดเูรเบิล้ อิควิตี ้ฟันด์ 47 

7.9 รายละเอียดเพิม่เตมิ  :  

เง่ือนไขการขายคืนหนว่ยลงทนุ  
 
7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ท าการศึกษา และยินดีจะปฏิบตัิตามเง่ือนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในโครงการ 
และ/หรือหนงัสอืชีช้วนนีแ้ล้ว 
 
7.9.2 ในการขายคืนหนว่ยลงทนุนัน้ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องแสดงเอกสารหลกัฐานให้กบับริษัทจดัการ หรือตอบค าถามข้อมลู
สว่นบคุคลกรณีท ารายการทางโทรศพัท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื่นใด เมื่อได้รับการร้องขอจากบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืนหรือสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ในการยืนยนัตวัตนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 
7.9.3 ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ยื่นแสดงความจ านงในการขายคืนหนว่ยลงทนุ และ/หรือสง่ค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ จะท าการยกเลิก
หรือเปลีย่นแปลงไมไ่ด้ ทัง้นี ้เว้นแตจ่ะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 
 
7.9.4 ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจุ านวนหน่วยลงทนุและ/หรือจ านวนเงินที่ต้องการขายคืนในใบค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
มากกวา่จ านวนหน่วยลงทนุและ/หรือจ านวนเงินที่ปรากฎในการบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุบริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุประสงค์จะขายคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดเทา่ที่ปรากฏตามที่บนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้  
 
7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเคร่ืองโทรสารของผู้ สัง่ขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการท ารายการได้
เทา่นัน้ บริษัทจดัการจะพิจารณาจากหลกัฐานที่ปรากฏอยูก่บับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการท ารายการที่สมบรูณ์และอ้างอิงได้ 
 
7.9.6 กรณีเปลี่ยนแปลงวนั เวลา วิธีการ หรือหยดุรับค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมการรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ   

บริษัทจัดการอาจท าการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับค าสัง่ซือ้คืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งค าสัง่
ลว่งหน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่บริษัทจัดการแต่งตัง้ได้ท าการขยาย หรือลดระยะเวลาใน
การท าการให้แตกตา่งไปจากวนั เวลาท าการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ท าการขยาย หรือลด
ระยะเวลาในการท าการให้แตกต่างไปจากวนั เวลาท าการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหวา่งประเทศ เป็นต้น 
 
7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ ในการณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(1) กรณีที่เอกสารหลกัฐานการสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุไมค่รบถ้วน 

(2) กรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ท าการขายคืนหน่วยลงทนุยงัมิได้น าสง่เอกสารหลกัฐานต่างๆ ที่ใช้เปิดบญัชีจนครบถ้วนผู้ ถือ
หน่วยลงทุนรายที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องน าส่งเอกสารหลกัฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะท าการขายคืน 
หนว่ยลงทนุได้ 
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 (3) กรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ท าการแจ้งการเปลี่ยนแปลง  
และ/หรือน าสง่เอกสารหลกัฐานการเปลีย่นแปลงตา่งๆ ให้บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

 (4) กรณีที่มีค าสัง่จากหนว่ยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย มีค าสัง่ให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงบั การสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ 
 
7.9.8 ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุนที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้ หากจะขายคืน  
หนว่ยลงทนุจ านวนดงักลา่วจะต้องน าใบหนว่ยลงทนุมาสง่มอบคืนแก่บริษัทจดัการเพื่อให้นายทะเบียนหน่วยลงทนุท าการ
โอนหนว่ยลงทนุนัน้เข้าระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหนว่ยลงทนุดงักลา่วได้ 
 
7.9.9  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะหยดุรับค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุในช่วงที่มีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิ 
 
เงื่อนไขอื่น :  

เง่ือนไขอื่น ๆ  ของข้อ  7. “การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ” 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมข้อ 7. “การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ” ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่
บริษัทจดัการก าหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการก่อนวนัเร่ิมให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที่ท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้การปรับปรุง แก้ไข ดงักล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ 

นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ” ดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข 
เร่ืองอื่นใดที่เก่ียวข้อง ซึ่งจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่บริษัทจดัการก าหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนมีการปรับเปลี่ยน อย่างไรก็ดี 
หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดท าการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลีย่นแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทนุไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจดัการ
จะประกาศให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบโดยเร็วที่สดุ โดยประกาศไว้ ณ สถานที่ท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 

8. การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
 
8.1  ช่องทางการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ :  

- บริษัทจดัการ   

- ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

- Internet 

- การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ 
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8.2 รายละเอียดการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเพิ่มเติม :  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุจากกองทนุตลาดเงิน และ/หรือกองทนุอื่นใด (“กองทนุเปิดต้นทาง”) 
ตามที่บริษัทจดัการเปิดให้บริการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุมาเข้ากองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ดเูรเบิล้ อิควิตี ้ฟันด์ 
(“กองทนุเปิดปลายทาง”) ได้ 
 
8.2.1  เง่ือนไขในการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ  

การสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุเปิดต้นทาง”) 
เพื่อซือ้หน่วยลงทนุของกองทุนเปิดอีกกองหนึ่ง (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดย
บริษัทจดัการจะด าเนินการน าเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ ซึง่ได้หกัคา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิด
ต้นทาง (ถ้ามี) เพื่อน าไปช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง 

ทัง้นีบ้ริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการหยุดรับค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนอื่นในช่วงที่มีการรับซือ้คืน  
หนว่ยลงทนุอตัโนมตัิ 
 
อนึง่ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลงเพิ่มเติมให้มีการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุไปมาระหวา่ง “กองทนุเปิด โกลบอล 
ดเูรเบิล้ อิควิตี ้ฟันด์” กบักองทนุเปิดอื่นๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการนอกเหนือจากกองทนุเปิดที่ก าหนดข้างต้นได้ 
โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้การสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิด
ปลายทางดงักล่าว จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนของกองทุนเปิดต้นทาง 
และกองทนุเปิดปลายทาง 
 
อีกทัง้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุรับค าสัง่สบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราว หรือถาวรก็ได้ในกรณีที่
บริษัทจดัการเห็นวา่การหยดุรับค าสัง่สบัเปลี่ยนดงักลา่วจะเป็นประโยชน์สงูสดุ หรือมีผลกระทบในทางที่ดีต่อกองทนุเปิด
และผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
8.2.2 วนัและเวลาในการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถท าการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ โดยวนัและเวลาในการสง่ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุให้เป็นวนั
และเวลาเดียวกนักบัการสง่ค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ ตามที่ระบไุว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนของทัง้
กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง และ/หรือเง่ือนไข หรือหลกัเกณฑ์ที่บริษัทจดัการก าหนด 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลงวนัและเวลาในการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะแจ้ง
ให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนวันเสนอขายหน่วยลงทุน โดยจะระบุไว้ในหนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ โดยการ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุเปิด ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการจดัการ 
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8.2.3 ราคาขายและราคารับซือ้คืน กรณีสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ  

ในการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณเมื่อสิน้วนัท าการสบัเปลีย่นจะก าหนด
ราคาขายและราคารับซือ้คืนดงันี ้ 

(1) กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง การก าหนดราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุของวนัท าการสบัเปลีย่น
การถือหนว่ยลงทนุ หกัด้วยคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี)   

(2) กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง การค านวณราคาสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้ ณ วนั
ท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุก่อนหน้าวนัท่ีบริษัทจดัการถือวา่ได้รับเงินจากกองทนุเปิดต้นทาง บวกด้วยคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้มลูคา่หนว่ยลงทนุที่ใช้ค านวณราคาขายและราคารับซือ้คืนในการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุข้างต้นจะต้องได้รับ
การรับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 
8.2.4 คา่ธรรมเนียมในการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและ
คา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และกองทนุรวม  
 
8.2.5 วิธีการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ  

บริษัทจดัการจะด าเนินการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงันี ้ 

(1) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถติดตอ่ขอรับใบค าสัง่สบัเปลีย่นได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

(2) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องระบเุป็นจ านวนเงินหรือจ านวนหนว่ยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทางเทา่นัน้  

(3) ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องกรอกรายละเอียดในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทัง้สง่มอบเอกสารหรือ
หลกัฐานใด ๆ ตามที่บริษัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) มายงับริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจ านวนเงินที่ต้องการสบัเปลี่ยนในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดต้นทางหกัด้วยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยน (ถ้ามี) ซึ่งค านวณจากจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดที่ปรากฏอยู่ใน
รายการบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ
ทัง้หมดเทา่ที่ปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้ 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะสง่มอบหลกัฐานการรับค าสัง่สบัเปลีย่นให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไว้
เป็นหลกัฐาน 

(4) ในกรณีการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นข้อจ ากัดจ านวนเงินขัน้ต ่าในการ
สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทางจากบริษัทจดัการ 

(5) บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และจะเพิ่มจ านวนหน่วย
ลงทนุของกองทนุเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดงันี ้
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(5.1) กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทาง
ตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวนัท าการถดัจากวนัท่ีมีการก าหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของรายการสบัเปลี่ยนออกดงักลา่ว 
และจะเพิ่มจ านวนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทางในวนัท าการถดัจากวนัที่มีการก าหนดราคาขายหน่วยลงทนุของ
รายการสบัเปลีย่นเข้าดงักลา่วตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการจดัการของกองทนุเปิดปลายทาง  

(5.2) กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนของกองทนุเปิดต้น
ทางในวนัท าการถดัจากวนัท่ีมีการก าหนดราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของรายการสบัเปลีย่นออกดงักลา่วตามเง่ือนไขที่ระบุ
ไว้ในโครงการจดัการของกองทนุเปิดต้นทาง และจะเพิ่มจ านวนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 
ในวนัจดทะเบียนกองทนุส าหรับการสบัเปลีย่นในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก หรือในวนัท าการถดัจาก
วนัที่มีการก าหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสบัเปลี่ยนเข้าดงักลา่วส าหรับการสบัเปลี่ยนภายหลงัการเสนอขาย
หนว่ยลงทนุครัง้แรก 

(6) ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่สัง่สบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสบัเปลี่ยนไม่ได้ หากรายการดงักล่าวนัน้ 
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ท ารายการจนเสร็จสิน้สมบรูณ์แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 
8.2.6 การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ 

บริษัทจัดการอาจน าเสนอวิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่การน าเสนอวิธีการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุดงักลา่วเป็นการแก้ไขโครงการ 

ในกรณีที่บริษัทจดัการจะเร่ิมรับสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ บริษัทจดัการจะแจ้ง
ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื อ้คืน 
(ถ้ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  
 
เงื่อนไขอื่น : 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม ข้อ 8. “การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ” ตามหลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขที่บริษัทจดัการก าหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการก่อนวนัเร่ิมให้บริการ โดยจะติดประกาศ 
ณ สถานท่ีท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 

9. การช าระค่ารับซือ้คืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงนิ 

ในกรณีที่กองทนุรวมไมส่ามารถช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ และผู้ ถือหน่วยลงทนุที่สัง่ขายคืน
หนว่ยลงทนุตกลงที่จะรับช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจดัการอาจช าระค่าขายคืน
หนว่ยลงทนุดงักลา่วเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยจะด าเนินการตาม
วิธีการดงันี ้ 
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9.1 บริษัทจดัการจะค านวณมลูคา่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นที่จะน ามาช าระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทนุแทนเงินให้กบั
ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ โดยค านวณจากมลูคา่ยตุิธรรมที่บริษัทจดัการใช้ค านวณในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนัน้ ณ วนัท าการ
ซือ้ขายหนว่ยลงทนุ 
 
9.2 บริษัทจดัการจะด าเนินการโอนหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตามวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

9.2.1 กรณีที่มลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นที่จะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ มีมลูค่าน้อยกว่าจ านวนเงินที่ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะโอนหลกัทรัพย์ที่ค านวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับผู้ขายคืน
หนว่ยลงทนุ และท าการจ่ายสว่นตา่งระหวา่งมลูคา่เป็นเงินสดให้กบัผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที่กองทนุมีเงินสดคงเหลอืไมเ่พียงพอกบัการช าระคืนสว่นตา่งตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการจะท าการจ่ายสว่นต่างให้กบั
ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ เมื่อกองทนุมีเงินสดคงเหลอื ณ สิน้วนัท าการใดถดัจากวนันัน้ 
 
9.2.2 กรณีที่มูลค่าของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่จะโอนให้แก่ผู้ ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจ านวนเงินที่ 
ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะโอนหลกัทรัพย์ที่ค านวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับ
ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ และผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุจะต้องจ่ายสว่นตา่งระหวา่งมลูคา่เป็นเงินสดให้กบักองทนุภายในระยะเวลาที่
บริษัทจดัการจะก าหนดตอ่ไป  

หมายเหต ุ: ส่วนต่างระหว่างมลูค่าเท่ากบัมลูค่าหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่ต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหกัด้วย
จ านวนเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุท่ีผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุพงึได้รับ 
 
9.3 กรณีที่มีผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินมากกว่า 1 ราย 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเป็นผู้จดัสรรหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นนัน้ให้กบัผู้ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอื่นใด โดยแบง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิให้กบั ผู้ ถือหนว่ยลงทนุแตล่ะรายตามสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุ หรือตาม
วิธีการท่ีบริษัทจดัการเห็นว่าเหมาะสม หรือยตุิธรรมกบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 
9.4 กรณีการจ่ายเงินสว่นต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กบัผู้ขายคืนหน่วยลงทนุที่รับค่าขายคืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นแทนเงินท่ีมีจ านวนผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะด าเนินการจ่ายเงินส่วนต่าง
ดงักลา่วให้กบัผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุท่ีมีมลูคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุน้อยที่สดุก่อนตามล าดบั 
 

10. การเล่ือนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการอาจเลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม
เปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
 
10.1 บริษัทจดัการพิจารณาโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่า
เกิดกรณีที่เข้าเหตดุงัตอ่ไปนี ้ 

(1) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหนา่ย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล หรือ 
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(2) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ 
 
10.2 ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่า ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ไม่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและ
รายงานการชดเชยราคา 

ทัง้นี ้การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) เลือ่นก าหนดช าระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวนัท าการนบัแต่วนัที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแต่
ได้รับการผอ่นผนัจากส านกังาน 

(2) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

(3) แจ้งการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน พร้อมทัง้จดัส่งรายงานที่แสดงเหตผุลของการเลื่อน และหลกัฐานการได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อส านกังาน
โดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักลา่วให้
บริษัทจดัการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุนัน้ โดยต้องช าระคา่ขายคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามล าดบัวนัท่ีสง่ค าสัง่ขายคืนก่อนหลงั 
 

11. การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามส่ัง 
 
11.1 บริษัทจดัการจะไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้ค าสัง่
ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ 

(2) เมื่อบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีดังต่อไปนี ้โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

(ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหนา่ย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล   

(ข) ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 

(ค) มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ   

ทัง้นี ้การไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้ว หรือการหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขาย
คืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตาม (ก) (ข) หรือ (ค) จะกระท าไม่เกินหนึ่งวนัท าการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัจาก
ส านกังาน 
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(3) หากกองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตกุารณ์ดงัต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมีนยัส าคญั 

(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่กองทนุรวม
ลงทนุในหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แหง่นัน้เกินกวา่ร้อยละสบิของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

(ข) มีเหตุการณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และท าให้ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ 

(ค) มีเหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไมไ่ด้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิที่ลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตดุงักลา่ว
อยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการ และผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 

(4) เป็นการไมข่ายหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับค าสัง่ซือ้ 
หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุแก่ผู้ลงทนุเฉพาะราย หากปรากฏข้อเท็จจริงดงัตอ่ไปนี  ้

(ก) บริษัทจดัการมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระท าดงัตอ่ไปนี  ้

1. การกระท าที่เป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  

2. การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 

3. การกระท าที่เป็นการปฏิบตัิตามค าสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สนิ โดยบคุคลผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ในสาระส าคญั 
 
11.2 เมื่อปรากฏเหตตุามข้อ 11.1 (1) – (4) ข้างต้น และบริษัทจดัการประสงค์จะไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่น
หนว่ยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ให้บริษัทจดัการปฏิบตัิ ดงัตอ่ไปนี  ้

(1) แจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการไมข่ายหรือไม่
รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 11.1 (1) (2) หรือ (3) บริษัทจดัการจะเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ
รายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุพร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ให้ส านกังานทราบโดยพลนั 

(3) ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุหรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืน
หนว่ยลงทนุตามข้อ 11.1 (1) (2) และ (3) เกินหนึง่วนัท าการ บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ก่อนการเปิดรับค าสัง่ซือ้
หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ 

 (ก) รายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของ
กองทนุรวมเปิด ณ วนัท าการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านกังานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่
ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
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(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่มีค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย
หรือรับซือ้คืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบถึงการ
เปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 
 
11.3 บริษัทจดัการจะหยดุการขายหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ได้รับมาแล้วหรือหยดุรับ 
ค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตาม  
ข้อ 16.4 และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดย
แจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีค าสัง่ซือ้ ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการหยดุขายหนว่ยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผย
ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการ
ใดๆ โดยพลนั 
 

12. การหยุดขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจดัการ
หยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมได้เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร 
แตร่วมแล้วต้องไมเ่กิน 20 วนัท าการติดตอ่กนั เว้นแตจ่ะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลา
หยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกไปได้ 
 

13. เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน 

1. บริษัทจดัการจะไมจ่ดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่
เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวม
และหน้าที่ของบริษัทจดัการ 

2. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที่บุคคลใดหรือ
กลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิไมรั่บโอนหนว่ยลงทนุในช่วงที่กองทนุรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิ 
 

14. การจ่ายเงนิปันผล 
 
14.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไมจ่่าย 
 
14.2 หลกัเกณฑ์การจา่ยเงินปันผล : ไมม่ี 
 
14.3 ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจา่ยเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ : ไมม่ี 



 

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ดเูรเบิล้ อิควิตี ้ฟันด์ 56 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
15.1 คา่ธรรมเนียมรวม (เพดานคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด) 
ระบรุายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2) : ตามรายละเอียดด้านลา่ง 

อตัราไมเ่กินร้อยละ 5 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
 
15.2 คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม : 

15.2.1 คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี: 

อตัราไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้หมดหกัด้วยมูลค่าหนีส้ินทัง้หมดที่ยงัไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ ของช่วงตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่ค านวณ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิครัง้ลา่สดุจนถึงวนัท่ีค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ ปัจจบุนั โดยจะค านวณค่าธรรมเนียมดงักลา่วเป็น
รายวนั และบริษัทจดัการจะเรียกเก็บจากบญัชีกองทนุรวมภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการเห็นสมควร 
 
15.2.2 คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ รายปี: 

อตัราไม่เกินร้อยละ 0.075 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้หมดหกัด้วยมูลค่าหนีส้ินทัง้หมดที่ยงัไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ ของช่วงตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่ค านวณ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิครัง้ลา่สดุจนถึงวนัท่ีค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ ปัจจบุนั 
 
15.2.3 คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุรายปี: 

อตัราไม่เกินร้อยละ 0.40 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้หมดหกัด้วยมูลค่าหนีส้ินทัง้หมดที่ยงัไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ ของช่วงตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่ค านวณ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิครัง้ลา่สดุจนถึงวนัท่ีค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ ปัจจบุนั โดยจะค านวณค่าธรรมเนียมดงักลา่วเป็น
รายวนัและบริษัทจดัการจะเรียกเก็บจากบญัชีกองทนุรวมภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการเห็นสมควร 

 
15.2.4 คา่ธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทนุ : ไมม่ี 
 
15.2.5 คา่ธรรมเนียมการจดัจ าหนา่ย : ไมม่ี 
 
15.2.6 คา่ธรรมเนียมอื่นๆ 

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

คา่ใช้จ่ายดงัตอ่ไปนีท้ี่จะเรียกเก็บจากกองทนุรวม ตามจ านวนที่จ่ายจริง  

(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดท าโฆษณาประชาสมัพันธ์  ค่าสื่อโฆษณาประชาสมัพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้าน
การตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการสง่ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจดัสมัมนา จดัอบรมแนะน ากองทนุรวมและ
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อื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการส่งเสริมการขาย (ถ้ามี) ทัง้นี ้ไม่เกินร้อยละ 0.40 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ โดย
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเรียกเก็บหรือไมก็่ได้โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบญัชี ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดจากการปฏิบตัิตามค าสัง่หรือตาม
กฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้องในการจดัการกองทุนรวมเช่น 
คา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการติดตามทวงถาม หรือการด าเนินคดีเพื่อการรับช าระหนีใ้ดๆ ของกองทนุรวม 

(3) ค่าจัดท าและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศใน
หนงัสอืพิมพ์รายวนั และคา่ใช้จ่ายในการจดัท าและจดัพิมพ์ ใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 
ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ เอกสารที่เก่ียวข้องอื่นๆ ตามที่บริษัทจดัการจดัท าขึน้ตามที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

(4) ค่าจัดท า จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที่เก่ียวกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอื่นใดที่
เก่ียวกบักองทนุและคา่แปลหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ เอกสารต่างๆ ที่เก่ียวกบัการลงทนุ และเอกสารที่เก่ียวกบั
การด าเนินงานของกองทนุ 

(5) คา่จดัท า จดัพิมพ์ และจดัสง่หนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุ รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจ าปี 
ขา่วสารกองทนุ และหรือเอกสารอื่นๆ ถึงผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(6) คา่ใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการด าเนินคดีของผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหน้าที่ หรือเรียกค่า
สนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบริษัทจดัการ เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุและกองทนุรวม หรือเมื่อได้รับค าสัง่จาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คา่ใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื่อรักษาสทิธิของกองทนุ คา่ใช้จ่ายในการติดตามหนีข้องกองทนุ 

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับช าระหนีเ้ป็นทรัพย์สินอื่น แทนการช าระหนีด้้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ้ค่าธรรมเนียมศาล 
ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจ านอง ค่าปลดจ านอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร 
คา่ใช้จ่ายหรือคา่ธรรมเนียมอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัทางราชการ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการได้มาซึ่งหลกัประกนัของสิทธิเรียกร้องอนั
เกิดจากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่น 

(8) คา่ใช้จ่ายในการรับช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ คา่ใช้จ่ายในการช าระเงินคา่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

(9) คา่ธรรมเนียมธนาคารตา่งๆ คา่ไปรษณียากร และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

(10) คา่อากรแสตมป์ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ในการซือ้ขายหลกัทรัพย์  

(11) คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ในการช าระบญัชี และเลกิกองทนุรวม รวมถึงการด าเนินการวางหลกัทรัพย์ (ถ้ามี) 

(12) คา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือด าเนินคดีเพื่อการรับช าระหนีใ้ดๆ 

(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื่นใดที่เกิดขึน้หรือเก่ียวเนื่องกับการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือตราสาร
หรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลกัทรัพย์ทัง้ในและต่างประเทศ เช่น การจดัหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดแูล เก็บรักษา ป้องกัน
ผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียม และคา่ใช้จ่ายในการแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ การโอนเงิน คา่ธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย
ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือความเสี่ยงอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการลงทุนใน
หลกัทรัพย์ทัง้ในและตา่งประเทศ เช่น สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า และคา่ใช้จ่ายหรือคา่ธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง รวมถึง
คา่ใช้จ่าย และคา่ธรรมเนียมอื่นใดเพื่อให้กองทนุสามารถลงทนุในหลกัทรัพย์ดงักลา่ว เป็นต้น (ถ้ามี) 
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(14) คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายตา่งๆในการสอบบญัชี ซึง่รวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทัง้ในและต่างประเทศ ค่าที่ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึน้จากการปฏิบตัิตามค าสัง่ หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทนุและการช าระบญัชี 

(15) คา่ใช้จ่ายในการติดตอ่สือ่สารกบัผู้ เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิของกองทนุในตา่งประเทศ (ถ้ามี) 

(16) ค่าธรรมเนียมส าหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื่อช าระราคาหลกัทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian 
ส าหรับกรณีการลงทนุในตา่งประเทศ และคา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนดัช าระราคา (failed trade) 

(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้ รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่ างประเทศของกองทุน รวมถึง
คา่ธรรมเนียมและหรือคา่ใช้จ่ายอื่นใดที่เก่ียวข้องของผู้ รับฝากทรัพย์สนิในตา่งประเทศของกองทนุ 

(18) คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ที่เก่ียวเนื่องกบักองทนุรวม เช่น การจดัประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ การขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุ คา่สมดุ
เช็ค คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร คา่พาหนะ เป็นต้น  

(19) ค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ซือ้หรือขายเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ่งรวมถึงภาษีอื่นๆ ตามที่
กองทนุจะถกูเรียกเก็บเมื่อสัง่ซือ้หรือสัง่ขายหลกัทรัพย์และคา่ธรรมเนียมการท ารายการในตา่งประเทศ 

ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมตามรายการดงักล่าวข้างต้น ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดท านอง
เดียวกนั (ถ้ามี)  
 
15.3 คา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ :  

15.3.1 คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (Front-end Fee) : มี  

อตัราไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการคิดคา่ธรรมเนียมดงักลา่วกบัผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละกลุม่หรือแต่ละคนไม่
เทา่กนัได้ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งรายละเอียดหลกัเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที่หน้าส านกังานของ
บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และจะจดัให้มีข้อมลูไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
15.3.2 คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (Back-end Fee) : ไมม่ี 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการคิดคา่ธรรมเนียมดงักลา่วกบัผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละกลุม่หรือแต่ละคนไม่
เทา่กนัได้ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งรายละเอียดหลกัเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที่หน้าส านกังานของ
บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และจะจดัให้มีข้อมลูไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
15.3.3 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ (Switching Fee) : มี 

กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง : อตัราเดียวกบัคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง : อตัราเดียวกบัคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ 
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ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการคิดคา่ธรรมเนียมดงักลา่วกบัผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละกลุม่หรือแต่ละคนไม่
เทา่กนัได้ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งรายละเอียดหลกัเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที่หน้าส านกังานของ
บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และจะจดัให้มีข้อมลูไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
15.3.4 คา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ : ไมม่ี 
 
15.3.5 คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ : ไมม่ี 
 
15.3.6 คา่ปรับกรณีขายคืนหนว่ยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองที่ก าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมม่ี 
 
15.3.7 คา่ธรรมเนียมอื่นๆ : มี  

- คา่ธรรมเนียมการเปลีย่นช่ือ สกลุ ท่ีอยู ่การออกใบหนว่ยลงทนุในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุร้องขอ  

อตัรารายการละ 50 บาท ทัง้นีเ้พื่อมิให้กระทบต่อผลประโยชน์สว่นรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุในวนัท่ียื่นค าขอท ารายการดงักลา่ว  

- คา่ธรรมเนียมการโอนเงินส าหรับการเฉลีย่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ในกรณีเลิกโครงการเพื่อเข้าบญัชีเงินฝากของ
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามอตัราและเง่ือนไขที่ทางธนาคารพาณิชย์ก าหนด 

ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมดงักล่าว ข้างต้นเป็นอตัราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื่นใด
ท านองเดียวกนั (ถ้ามี) ไว้แล้ว 
 
15.4 วิธีการค านวณและการตดัจ่ายคา่ธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องกบักองทนุรวมตามที่ระบใุนข้อ 15.2.6 จะตดัจ่ายจากกองทนุรวมตามที่จ่ายจริง โดยบริษัทจดัการ
โดยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิที่จะตดัจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดงักล่าวในงวดเดียวหรือ
เฉลีย่ตดัจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวมเป็นรายวนั ทัง้นี ้การตดัจ่ายคา่ใช้จ่ายดงักลา่วจะเป็นไปตามหลกัการบญัชีและ
วิธีปฏิบตัิทางการบญัชีที่รับรองทัว่ไป หรือมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดตามกฎหมายวา่ด้วยการนัน้ 
 
15.5 การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย :  

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) กรณีเพิ่มอตัราคา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่ายจะเพิ่มได้ไมเ่กินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบ
ระยะเวลา 1 ปี โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั โดยจะติดประกาศไว้ที่ส านกังาน
ของบริษัทจดัการส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และประกาศในหนงัสือพิมพ์
รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนั  
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(2) กรณีที่บริษัทจดัการจะลดอตัราคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย บริษัทจดัการจะติดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ 
ส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

(3) ในกรณีที่กองทนุรวมมีมลูค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทุนรวมดงักล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการ
ตามอตัราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ
ดงักลา่วเป็นแบบเรียกเก็บตามอตัราร้อยละของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ โดยค่าธรรมเนียมการจดัการใหม่จะเป็นอตัราที่ไม่สงูกว่า
ร้อยละของคา่ธรรมเนียมการจดัการเดิมที่บริษัทจดัการเรียกเก็บในช่วงเวลาที่กองทนุรวมมีมลูคา่ไมน้่อยกวา่ห้าสบิล้านบาท
โดยค านวณตามมลูคา่ที่ตราไว้ของหนว่ยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ ส านกังาน
ใหญ่และส านกังานสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้การเปลีย่นแปลงตามข้อ (1) (2) และ (3) บริษัทจดัการจะต้องแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 
วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัเปลีย่นแปลง 
 
15.6 หมายเหต ุ: ไมม่ี 
 

16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้อง 
 
16.1 วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ
 : ตา่งประเทศ 
 
16.2 เง่ือนไขพิเศษ : 
 
16.2.1 บริษัทจดัการจะค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที่ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด  

ในการค านวณมลูค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลกัทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อตัราแลกเปลี่ยน
เงินตราสกลุตา่งประเทศ (Spot Rate) ที่ประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมลูและสามารถใช้อ้างอิง
ได้ ณ วนัท าการท่ีค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีเวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการค านวณ  

ทัง้นี ้หากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศก าหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการ
ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ใช้อ้างอิงได้ในภายหลงั ให้เป็นไปตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือ
ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์โดยไมถื่อเป็นการแก้ไขโครงการ 
 
16.2.2 บริษัทจดัการจะค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับ
ซือ้คืนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้
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(1) ค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท าการ ภายใน 1 วนัท าการถดัไป  เว้นแต่กรณีกองทนุหลกั
ไมไ่ด้ประกาศ และ/หรือน าสง่ข้อมลูมลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุหลกัให้กบับริษัทจดัการ และ/หรือกองทนุหลกัมีวนัหยดุท า
การตรงกบัวนัท าการของกองทนุ และ/หรือมีวนัหยดุท าการต่อเนื่องกนัจนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไม่สามารถค านวณมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิและมูลค่าหน่วยลงทนุทุกสิน้วนัท าการ ภายใน 1 วนัท าการถัดไป  บริษัทจดัการจะค านวณมูลค่าทรัพย์สิน
สทุธิและมลูคา่หนว่ยลงทนุโดยไมช่กัช้า ทัง้นี ้ภายในวนัท าการที่บริษัทจดัการได้รับข้อมลูมลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุหลกั 

(2) ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุทกุสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุภายใน 1 วนัท าการ
ถดัไป ทัง้นี ้ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของสิน้
วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ เว้นแตก่รณี
กองทนุหลกัไม่ได้ประกาศ และ/หรือน าสง่ข้อมลูมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัให้กบับริษัทจัดการ และ/หรือกองทุน
หลกัมีวันหยุดท าการตรงกับวันท าการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดท าการต่อเนื่องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุทกุสิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุภายใน 1 วนัท าการ
ถดัไป  บริษัทจดัการจะค านวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยไม่ชกัช้า ทัง้นี ้ภายในวนัท าการที่
บริษัทจดัการได้รับข้อมลูมลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุหลกั 

(3) ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุของวนัดงัตอ่ไปนี ้

(ก) วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุลา่สดุ โดยจะประกาศภายใน 2 วนัท าการถดัไป 

(ข) วนัท าการสดุท้ายของแตล่ะเดือน โดยจะประกาศภายใน 2 วนัท าการถดัไป 

(ค) วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 2 วนัท าการถดัไป 

ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่กองทนุรวมก าหนดวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุแตล่ะครัง้หา่งกนัยาวกวา่หนึง่เดือน 

เว้นแต่กรณีกองทนุหลกัไม่ได้ประกาศ และ/หรือน าสง่ข้อมลูมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัให้กับบริษัทจัดการ และ/
หรือกองทนุหลกัมีวนัหยุดท าการตรงกบัวนัท าการของกองทนุ และ/หรือมีวนัหยดุท าการต่อเนื่องกนัจนเป็นเหตุให้บริษัท
จดัการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วนัท าการถัดไปจากวนัท าการซือ้ขาย
หนว่ยลงทนุลา่สดุ บริษัทจดัการจะประกาศมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิและมลูคา่หนว่ยลงทนุโดยไมช่กัช้า ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่
บริษัทจดัการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หนว่ยลงทนุ 

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนของวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะ
ประกาศภายใน 2 วันท าการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลกัไม่ได้ประกาศ และ/หรือน าส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทนุหลกัให้กบับริษัทจดัการ และ/หรือกองทนุหลกัมีวนัหยดุท าการตรงกบัวนัท าการของกองทนุ และ/หรือมีวนัหยดุท า
การต่อเนื่องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คืนหน่ วยลงทุนได้
ภายใน 2 วนัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุลา่สดุ บริษัทจดัการจะประกาศราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับ
ซือ้คืนหนว่ยลงทนุโดยไมช่กัช้า ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ 
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การประกาศมลูคา่และราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ใช้ตวัเลขทศนิยมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

(2) ด าเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที่ผู้ ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการ
ตดัสนิใจลงทนุได้ และ 

(3) จดัให้มีข้อมูลดงักลา่วไว้ ณ ที่ท าการทกุแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ทกุแห่งที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืนหนว่ยลงทนุใช้ซือ้ขายหนว่ยลงทนุ เว้นแตใ่นกรณีของกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั บริษัทจดัการจะจดัให้มีข้อมลู
ดงักลา่วด้วยหรือไมก็่ได้ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการอาจ
หยดุค านวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุเฉพาะในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว และในกรณีที่มีเหตุให้บริษัทจัดการต้องยกเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจหยุดค านวณมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตัง้แตว่นัท่ีปรากฎเหตดุงักลา่ว 
 
16.2.3. การใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือ
จ านวนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม
ตามหลกัสากล 

(2) ค านวณมลูคา่หนว่ยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหนง่ โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล ส าหรับ
มลูคา่หนว่ยลงทนุเพื่อใช้ในการค านวณ ราคาขายหนว่ยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมต าแหนง่ที่ 4 ขึน้ สว่นมลูคา่หนว่ยลงทนุเพื่อใช้ 
ในการค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจะตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ 

(3) ประกาศมลูคา่หนว่ยลงทนุตามที่ค านวณได้ใน (2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหนง่ โดยตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 
ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามที่ค านวณได้ใน (2) 

(4) ค านวณจ านวนหนว่ยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหนง่ โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แต่จะ
ใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต าแหนง่ โดยตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้  

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการค านวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะน าผลประโยชน์นัน้รวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทนุเปิด 
 
16.3 แหลง่ข้อมลูการเปิดเผยมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาหนว่ยลงทนุ : 

บริษัทจดัการจะด าเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทนุทราบข้อมลูดงักลา่วในช่องทางที่เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที่ผู้ ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการ
ตดัสนิใจลงทนุได้ จดัให้มีข้อมลูดงักลา่วไว้ ณ ที่ท าการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และสถานที่ทกุแห่งที่ผู้สนบัสนนุการขาย
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หรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุใช้ซือ้ขายหนว่ยลงทนุ เว้นแตใ่นกรณีของกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั บริษัทจดัการจะ
จดัให้มีข้อมลูดงักลา่วด้วยหรือไมก็่ได้  
 
16.4 หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  

1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป แตไ่มถ่ึงร้อยละ 0.5 ของราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะจดัท าและ
สง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัที่พบว่าราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง 
และจัดให้มีส าเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการเพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. สามารถ
ตรวจสอบได้ โดยรายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  

(2) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(3) สาเหตทุี่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง 

(4) มาตรการป้องกนัเพื่อมิให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง ทัง้นี ้เว้นแตใ่นกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจาก
ปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง  

 
ในกรณีที่เหตขุองความผิดพลาดซึง่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องตามวรรคหนึง่มีผลตอ่เนื่องตอ่การค านวณราคาหน่วย
ลงทนุครัง้ต่อไป เช่น การก าหนดอตัราดอกเบีย้ผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจดัการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทนุให้ถกูต้องนบัแต่
วนัท่ีบริษัทจดัการพบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องด้วย  
 
2. ในกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัรา
ตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุที่ถูกต้อง บริษัทจดัการจะค านวณราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงันบัแต่วนัที่พบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวนัที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และด าเนินการดงัต่อไปนีเ้ฉพาะวันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่
ถกูต้องตา่งจากราคาหนว่ยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราสว่นตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุ
ที่ถกูต้อง  

(1) จดัท ารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่พบว่า
ราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถกูต้อง และสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่ค านวณราคา
หนว่ยลงทนุเสร็จสิน้ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่วภายในวนัท าการถดัจากวนัที่บริษัทจดัการ
สง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  

(ข) ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(ค) สาเหตทุี่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  
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(ง) การด าเนินการของบริษัทจดัการเมื่อพบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัให้มีส าเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการ เพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สามารถตรวจสอบได้  

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนท่ีถุกต้องภายในวนัท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ประกาศช่ือกองทนุรวมที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวนั เดือน ปีที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนงัสอืพิมพ์รายวนั
อยา่งน้อยหนึง่ฉบบัภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว  

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ ซือ้หน่วยลงทุนหรือผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ซือ้ หรือขายคืน     
หนว่ยลงทนุในช่วงระยะเวลาที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนั
ท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว 

(5) จดัท ารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง และส่งรายงานดงักลา่ว พร้อมทัง้ส าเนารายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาที่จดัท าตาม (1) ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัท าการนบั
แตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ในกรณีที่
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการ
ป้องกนัให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แตจ่ะสง่ส าเนาเอกสารที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทนุไม่
ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้แทน  

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) กรณีราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องต ่ากวา่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง (understate) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี ้ 

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึ่งมีมลูค่า
เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุที่ไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง หากปรากฏว่าผู้ซือ้หน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุ
เหลอือยู ่หรือมีหนว่ยลงทนุเหลอือยูน้่อยกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุที่จะต้องลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเอง
เป็นจ านวนเทา่กบัสว่นต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็น
จ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  

(ข) กรณีที่เป็นการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึ่งมี
มลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุรวมเป็นจ านวน
เท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทุน
เหลอือยู ่บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของกองทนุรวมเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ  

(2) กรณีราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องสงูกวา่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง (overstate) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี ้ 
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(ก) กรณีที่เป็นการขายหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึ่งมีมลูค่า
เท่ากับสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทนุที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจ านวน
เทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุ  

(ข) กรณีที่เป็นการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึ่ง
มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่
จะต้องลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาทีข่าดอยู ่หรือลดจ านวนหนว่ยลงทนุที่
เหลอือยูน่ัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคา
ให้แก่กองทนุรวม เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคา
หลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไม่ถูกต้อง และ
ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  

ในกรณีที่บริษัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุหรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุรายใดมีมลูคา่ไมถ่ึงหนึง่ร้อย
บาท บริษัทจดัการอาจน าเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ แตถ้่าบคุคลดงักลา่ว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

การจ่ายเงินของกองทนุรวมเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุตาม (1) (ข) หรือผู้ซือ้หน่วยลงทนุตาม 2 (ก) บริษัทจดัการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทนุรวมก็ได้ 

4. บริษัทจดัการจะรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จากราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 2 (3) ในหนงัสอืพิมพ์ คา่ออกเช็ค คา่ใช้จ่ายในการจดัสง่เงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุและ
ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ เป็นต้น เว้นแตใ่นกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้ 
 

17. ช่ือผู้เก่ียวข้อง 

17.1 ช่ือบริษัทจดัการ : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
 
17.2 ช่ือผู้ดแูลผลประโยชน์ : ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
 
17.3 ช่ือผู้ประกนั  : ไมม่ี 

 (กรณีกองทนุมีประกนั) 
 
17.4 ช่ือผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ (Outsource) : ไมม่ี 

สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : ไมม่ี 
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17.5 ที่ปรึกษา : 

17.5.1 ช่ือที่ปรึกษาการลงทนุ : ไมม่ี 
 
17.5.2 ช่ือที่ปรึกษากองทนุ : ไมม่ี 
 
17.6 ผู้สอบบญัชี :  

นายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ หรือนายบรรจง พิชญประสาธน์ หรือนายเทอดทอง เทพมงักร หรือนายอดุม ธนรัูตน์พงศ์ หรือ
นางสาวชมภนูชุ แซแ่ต้ หรือนายไกรสทิธ์ิ  ศิลปมงคลกลุ 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบญัชี) : 

นายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ หรือนายเทอดทอง เทพมงักร หรือนางสาวชมภนูชุ แซ่แต้ หรือนายบรรจง พิชญประสาธน์ หรือ
นายไกรสทิธ์ิ  ศิลปมงคลกลุ หรือนายอดุม ธนรัูตน์พงศ์  
บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั 
100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท์ 0-2645-0080   โทรสาร 0-2645-0020 

หรือ บุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้ สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
 
17.7 การแตง่ตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) : ไมม่ี 
 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม 
 
18.1 วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี : ไมเ่กิน 1 ปีนบัจากวนัสิน้สดุรอบบญัชีครัง้กอ่นหน้า 
 
18.2 วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก : ไมเ่กิน 1 ปีนบัจากวนัจดทะเบียนทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 
 
18.3 รายละเอียดเพิม่เตมิ : ไมม่ี 
 

19. การขอมตขิองผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไข
วิธีการจัดการ 

19.1 บริษัทจัดการอาจด าเนินการเพิ่มจ านวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที่ได้จดทะเบียนไว้กับส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว เมื่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับ
จดทะเบียนเพิ่มจ านวนเงินทนุของกองทนุรวมแล้ว บริษัทจดัการจะแจ้งการด าเนินการดงักลา่วให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายทราบ 
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โดยจะปิดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการ  
19.2 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือแก้ไขวิธีการจดัการ หากมิได้กระท าตามมติโดยเสียงข้างมากของ 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุรวม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระท าตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน 
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัที่ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกคน และจะประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนั
อยา่งน้อยหนึง่ฉบบัภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัที่ได้มีมติให้
แก้ไขเพิ่มเติมแล้วแตก่รณี 
 
19.3 การแก้ไขโครงการตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากปรากฏว่ามติของผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักลา่วไม่เกินร้อยละ 55 
ของจ านวนหนว่ยลงทนุที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงการ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมสง่เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการขอ
มติและการนบัมติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินัน้ 

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถด าเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจาก
ข้อจ ากดัในการนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการบริษัทจดัการกองทนุรวมอาจด าเนินการขอรับความ
เห็นชอบจากส านกังานตามแนวทางที่ส านกังานก าหนดได้ 
 
หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักลา่ว ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในข้อ
ผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่ก าหนดไว้
ในมาตรา 129 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 

20. ข้อก าหนดอ่ืนๆ 
 
20.1 ในการจดัการกองทนุรวม บริษัทจดัการอาจกู้ยืมเงินหรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนในนามกองทนุรวมได้ตาม
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวีธีการที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทัง้นี ้การกู้ยืมเงินหรือท าธุรกรรมการ
ขายโดยมีสญัญาซือ้คืนจะน ามาช าระให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ  
20.2 ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุตามประกาศคณะกรรมการ ก .ล.ต. ว่าด้วย
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุและการท าประกนัภยัความรับผิดของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะ
เปลี่ยนให้บริษัทจดัการรายอื่นเข้าจดัการกองทนุรวมแทน ด้วยวิ ธีขอรับความเห็นชอบจากส านกังาน หรือขอมติโดยเสียง
ข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนบัแต่วนัที่บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของ
เงินกองทนุดงักลา่ว ทัง้นี ้หากมีเหตจุ าเป็นและสมควร บริษัทจดัการอาจขอให้ส านกังานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ 
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โดยการคดัเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั  และในกรณีที่มีค่าใช้จ่าย
เกิดขึน้จากการเปลีย่นบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว  

หากบริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจดัการจะด าเนินการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป  
 
20.3 บริษัทจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทนุจากบคุคลที่เป็นผู้ให้บริการอนัเนื่องมาจากการใช้บริการของ
บคุคลดงักลา่วในการจดัการกองทนุได้ แตต้่องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมลูค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกบับทบาทโดยตรงของ
ความเป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ 

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบคุคลนัน้บ่อยครัง้เกินความจ าเป็นเพื่อให้กองทุน
ได้รับประโยชน์จากบุคคลดงักล่าว (churning) ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การ
บริหารจดัการของบริษัทจดัการ บริษัทต้องกระท าด้วยความเป็นธรรมและค านึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ที่อาจมี
ไว้ได้ของกองทนุนัน้ด้วย 

ในกรณีที่บริษัทจดัการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทนุบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วไว้ในรายงานรอบปี
บญัชี และรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย 
 
20.4 ตวัชีว้ดั (Benchmark) : กองทนุนีจ้ะเปรียบเทียบกบัดชันี MSCI AC World Index  ซึ่งเป็นดชันีเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานของกองทนุหลกั ( Master Fund) ปรับด้วยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพิจารณาก าหนดเกณฑ์มาตรฐานหรือตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานของกองทนุใหม่ เพื่อให้
สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์หรือนโยบายการลงทนุของกองทนุรวมดงักลา่วโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทนุแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายทราบลว่งหน้า  

อย่างไรก็ดี กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ัดที่ใช้ในการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุน อันเนื่องมาจากปัจจัย
ภายนอก เช่น ผู้ให้บริการดชันีมีการยกเลกิการค านวณดชันีซึ่งกองทนุมีการน าดชันีนัน้มาใช้เป็นตวัชีว้ดั หรือการเปลี่ยนแปลง
ตวัชีว้ดัตามที่หนว่ยงานก ากบัดแูลก าหนด เป็นต้น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าถึง
การเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการเปรียบเทียบดงักลา่ว แต่จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ โดยจะปิดประกาศ ณ ส านกังานของ
บริษัทจดัการ สถานที่ติดตอ่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ และประกาศผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
20.5 ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ 

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทนุรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ  ว่าด้วยเร่ืองหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 
 
20.6 เพื่อให้เป็นไปตามพนัธะผกูพนัและกฎหมายที่มีผลบงัคบัใช้ตอ่การประกอบกิจการของบริษัทจดัการหรือกลุม่ยโูอบี อาทิ
เช่น ข้อก าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนัตามที่ระบใุนข้อ 20.7 หรือในกรณีที่บริษัท
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จัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์ก าหนดนโยบายหรือแนวการด าเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเนื่องจากพันธะผูกพันหรือ
กฎหมายดงักลา่ว บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการก าหนดเง่ือนไขส าหรับการเปิดบญัชีและการท าธุรกรรมตามหลกัเกณฑ์ และ/
หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามที่เห็นสมควร โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูให้ผู้ลงทุนทราบไว้ ณ ที่ท า
การของบริษัทจดัการ 
 
20.7 ข้อก าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า 
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวก าหนดให้สถาบันการเงินท่ีไม่ใช่สญัชาติ
อเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลูเก่ียวกบับญัชีของบคุคลที่อยู่ในบงัคบั
ต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ ซึ่งมี ถ่ินที่อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถ่ินที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจากนีย้งัปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมี
รัฐบาลในหลายประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะที่คล้ายคลงึกับ FATCA (ซึ่ง
ตอ่ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักลา่ววา่ “กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง”) 

กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือวา่เป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถกูก าหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกบัหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสญัชาติอเมริกันและบุคคลที่มี
ลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลกูค้าเพื่อหาความสมัพนัธ์ของลกูค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดท าเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑ์ของ 
FATCA เป็นตน้ 

ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบที่ส าคญัในสองกรณี คือ 

(1) ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินที่กองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทนุกบัสถาบนัการเงิน
อื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดให้สถาบนัการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพนัตนตามข้อก าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย  
ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหน้าที่ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายดงักลา่วก่อนช าระให้กับ
กองทนุรวมที่เป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนบัสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพนัตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการท า
ธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจท าให้กองทุนรวมไม่สามารถ
ด าเนินการลงทนุตอ่ไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทนุได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่สามารถท า
รายการผา่นทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้อีกตอ่ไป  
เพื่อมิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของ
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กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง  และเพื่อให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนัภายใต้ข้อก าหนดและ
หลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทนุรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องกบัการปฎิบตัิงานของ
กองทนุ เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการ
ด าเนินการดงันี ้

(1) ร้องขอให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่เข้าขา่ยเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบคุคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่
เก่ียวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการน าสง่ข้อมลู (เช่น ช่ือ ที่อยู่ เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จ านวนและมลูคา่หนว่ยลงทนุคงเหลอื จ านวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยู่
ในบญัชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนนัน้กับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทัง้ในและต่างประเทศ ตามข้อก าหนดของ
กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 

(2) ร้องขอให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุน าสง่ข้อมลู เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยนัหรือพิสจูน์ทราบความเก่ียวข้อง
กบัประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสอืแสดงการเสยีสทิธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อที่ก าหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลูเมื่อข้อมลูที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น 
รวมถึงน าส่งหลกัฐานเพื่อยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบัน
การเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายดงักลา่ว 

(3) การด าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศทีเ่ก่ียวข้อง 

เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกิดตอ่กองทนุหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ
โดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการก าหนด บริษัทจัดการขอ         
สงวนสิทธิในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนีต้ามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่า            
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วรับทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้ด าเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบไุว้
ในค าขอเปิดบญัชี   

(1) ไมรั่บค าสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 

(2) ระงบัหรือหยดุให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 

(3) ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไม่ขดักบั
กฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์
เพิ่มขึน้ หากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น 

การด าเนินการดังกล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพื่อ
หลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่
เก่ียวข้องอนัจะท าให้กองทนุอาจต้องถูกหกั ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบญัชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบตัิ
บริษัทจดัการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคลตามที่
กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด)เทา่นัน้  
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ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการได้สงวนสิทธิไว้
ข้างต้น บริษัทจดัการ(รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าสง่ข้อมลู
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุไปยงัหนว่ยงาน หรือด าเนินการอื่นใดที่ราชการก าหนด โดยไมจ่ าเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 
20.8 การซือ้หนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวติ (ถ้าม)ี 

ผู้ลงทุนที่ซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนีค้วบกรมธรรม์ประกันชีวิต ได้
ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก โดยติดต่อกบับริษัทประกนัชีวิต หรือตวัแทนที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนด ทัง้นี ้การซือ้ขาย
หน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อก าหนด และวิธีปฏิบตัิที่แตกต่างไปจากการซือ้ขายกองทุนเพียงอย่างเดียว    
ผู้ลงทุนท่ีซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์
ประกนัชีวิตควบการลงทนุก่อน 
 
ข้อก าหนดเก่ียวกบัการซือ้หนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตมีดงันี ้

20.8.1 มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ มลูคา่ขัน้ต า่ของการขายคนืหนว่ยลงทนุ มลูคา่หนว่ยลงทนุคงเหลอืใน
บญัชีขัน้ต ่า และจ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต า่   

เนื่องจากการซือ้ขายหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตมีข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกบักรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ 
สดัสว่นการเลือกลงทุนแต่ละกองทนุ การด าเนินการสบัเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหกัค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับกรมธรรม์ 
เช่น คา่การประกนัภยั เป็นต้น ดงันัน้ การสัง่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตจึงมีข้อก าหนดในเร่ืองมลูคา่ขัน้ต ่า
ของการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน มลูค่าหน่วยลงทนุ
คงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่า และจ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่า ซึง่อาจแตกตา่งจากการซือ้ขายหนว่ยลงทนุเพียงอยา่งเดยีว 

ผู้ลงทนุท่ีซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุสามารถศกึษาข้อก าหนดดงักลา่วได้ ตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในกรมธรรม์ 
 
20.8.2 การเสนอขายหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต 

ผู้ลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุผ่านบริษัทประกนัชีวิต หรือ  
ตวัแทนที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนด โดยช าระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คสว่นบคุคล หรือดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเ งิน
ได้ในเขตหกับญัชีเดียวกนักบัธนาคารท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนด ค าสัง่หกับญัชีธนาคาร หรือหกับญัชีบตัรเครดิต หรือด้วย
วิธีอื่นใดตามที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนดทัง้นี ้บริษัทประกนัชีวิตอาจก าหนดมลูค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ วนัและ
เวลาท าการในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ วิธีการในการสัง่ซือ้ วิธีการช าระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิต 
และ/หรือเอกสารการขายที่ผู้ ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสัง่ซือ้จะต้องอยู่ภายใต้กรอบ
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่ก าหนดไว้ในโครงการ โดยค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รับ
เอกสารและได้รับช าระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกนัชีวิตแล้ว  

บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธค าสัง่ซือ้ 
หนว่ยลงทนุของผู้ลงทนุท่ีซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทุน หากค าสัง่ดงักลา่วอาจเข้าข่ายลกัษณะการท าธุรกรรม
ฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย หรือเข้าขา่ยบคุคลที่บริษัทประกนัชีวิตสงวนสทิธิในการพิจารณารับประกนั 
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20.8.3 การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

20.8.3.1 ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุผ่าน
บริษัทประกนัชีวิต ทัง้นี ้บริษัทประกนัชีวิตอาจก าหนดมลูคา่ขัน้ต ่าในการขายคืนหน่วยลงทนุ เง่ือนไขในการขายคืนหน่วยลงทนุ 
วนัและเวลาในการขายคืนหนว่ยลงทนุ วิธีการน าสง่เงินค่าขายคืนหนว่ยลงทนุเพิ่มเติมตามที่ระบไุว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวติ 
และ/หรือเอกสารการขายที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้รับจากบริษัทประกนัชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในโครงการ และค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้รับ เอกสารหลกัฐาน
ครบถ้วน  

ทัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีประสงค์จะขายคืนหนว่ยลงทนุ สามารถขายคืนหนว่ยลงทนุโดยระบเุป็นจ านวนหนว่ยลงทนุ โดยใช้
แบบฟอร์มของบริษัทประกนัชีวิต ตามจ านวนขัน้ต ่าและเง่ือนไขที่ระบไุว้ในกรมธรรม์ 

อนึง่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมส่ามารถขายคืนหนว่ยลงทนุในช่วงที่มีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิได้ 
 
20.8.3.2 การรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิบริษัทประกนัชีวิตจะด าเนินการขายคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิเป็นประจ า  
ทกุเดือนเพื่อน าคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุมาช าระคา่การประกนัภยั คา่ใช้จ่ายในการด าเนินการ และคา่ธรรมเนียมการบริหาร
กรมธรรม์ ตามอตัราที่ก าหนดในกรมธรรม์ ซึง่มลูคา่ในการขายคืนอาจต ่ากว่ามลูค่าขัน้ต ่าที่ก าหนดในโครงการ โดยบริษัท
ประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดงักล่าวและจัดส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
คา่ใช้จ่ายลา่สดุได้ทางโทรศพัท์ หรือช่องทางอื่นที่บริษัทประกนัชีวิตจะเปิดเผยเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการขาย 
  
20.8.4 การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ 

บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยนัการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามข้อ 20.8.2 ส าหรับผู้ลงทุนที่ซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิต  
ควบหนว่ยลงทนุ และการขายคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามข้อ 20.8.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ 
ภายใน 10 วนัท าการ นบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัสัง่ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออก   
ใบหนว่ยลงทนุให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุในกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุ 
 
20.8.5 การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทุนผ่านบริษัทประกนัชีวิต ตามจ านวนขัน้ต ่า จ านวนเงินคงเหลือ
ขัน้ต ่า และเง่ือนไขที่ระบไุว้ในกรมธรรม์ โดยสง่ค าสัง่ตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนด   

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมที่บริษัท
ประกนัชีวิตก าหนดไว้ส าหรับกรมธรรม์นัน้เทา่นัน้โดยต้องเป็นการท ารายการผ่านบริษัทประกนัชีวิต การสบัเปลี่ยนการถือ
หนว่ยลงทนุดงักลา่ว หมายถึง การที่บริษัทประกนัชีวิตขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (กองทนุเปิดต้นทาง) เพื่อ
ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึง่ (กองทนุเปิดปลายทาง) ให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในกรมธรรม์
ประกนัชีวิตและเอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้ด าเนินการน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุกองทนุเปิด
ต้นทาง ซึ่งได้หกัค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) เพื่อน าไปช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุกองทุนเปิดปลายทาง ทัง้นี ้
การด าเนินการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดงันี ้
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(1) การสบัเปลี่ยนกองทุน คือ การสบัเปลี่ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ่งหรือ
หลายกองทนุ 

(2) การสบัเปลี่ยนกองทุนอตัโนมตัิ คือ การสบัเปลี่ยนกองทุนเป็นประจ าตามค าสัง่ที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขาย
หนว่ยลงทนุกองทนุเปิดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทนุในกองทนุเปิดปลายทางอีกกองหนึ่งหรือหลายกองทนุตามเง่ือนไขที่   
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุแสดงความประสงค์ 

(3) การปรับสดัส่วนกองทุนอตัโนมตัิ คือ การสบัเปลี่ยนกองทุนโดยอตัโนมตัิทกุไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสดัสว่น
การลงทนุเป็นไปตามที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้แสดงความประสงค์  

บริษัทประกนัชีวิตอาจระงบัการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราว และ/หรือถาวรในกรณีที่บริษัทประกนัชีวิต
เห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที่จ านวนที่ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทาง      
ต ่ากวา่จ านวนขัน้ต ่าที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนดในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 

บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้จดัสง่หนงัสือยืนยนัการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 10 วนัท าการ 
นบัแตว่นัท่ีได้ด าเนินการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ส าหรับกรณีการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิ และการปรับสดัสว่นลงทนุ
อตัโนมตัิ บริษัทประกนัชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยนัการรับค าสัง่ครัง้แรก เมื่อค าสัง่สบัเปลี่ยนสิน้สดุลง หรือ สรุปส่ งเป็น
รายงานรายปี แล้วแตก่รณี ทัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถโทรศพัท์สอบถามสถานะการลงทนุได้ทางโทรศพัท์ตามที่บริษัท
ประกนัชีวิตก าหนด 
 
20.8.6 สทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(1) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีซือ้กรมธรรมประกนัชีวติควบหนว่ยลงทนุไมม่ีสทิธิน าหนว่ยลงทนุไปจ าน าได้ตามกฎหมาย 

(2) เง่ือนไขการโอนหนว่ยลงทนุในการซือ้กรมธรรมประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุจะเป็นไปตามบริษัทประกนัชีวิตแต่ละ
บริษัทก าหนด 
 
20.8.7 การจดัสง่รายงานให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวติ 

20.8.7.1 การจดัสง่รายงานหกเดือน และรายงานประจ าปี 

บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้ด าเนินการจดัสง่รายงานหกเดือน รายงานประจ าปี ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หลงัจากที่ได้รับเอกสาร
จากบริษัทจดัการ 
 
20.8.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ ถือหนว่ยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวติ 

บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถ
ตรวจสอบฐานะการเงินดงักลา่วได้ทางโทรศพัท์ หรือช่องทางอื่นท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะ
การเงินเพิ่มเติมได้ตามเง่ือนไขที่บริษัทประกนัชีวิตก าหนด 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม เปิดให้บริการหรือหยดุการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือ
ช่องทางดงักลา่ว ซึง่จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
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โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าก่อนวนัเร่ิม / หยดุการให้บริการ ทัง้นี ้โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังาน
ของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
 

21. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับ  
บริษัทจดัการกองทนุรวม และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ที่ออกโดย
อาศยัอ านาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว ทัง้นี ้ในกรณีที่ข้อก าหนดในโครงการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ 
หรือค าสัง่ดงักลา่ว หากบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่นัน้ ให้ถือว่า
บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามโครงการแล้ว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดย           
ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ านาจลงนามในข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การลงนามใน
ข้อผกูพนัของผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ได้รับการแตง่ตัง้โดยชอบ ให้ถือวา่ผกูพนัผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวง 

การที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี ้ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรับที่จะผูกพนัตามข้อก าหนดในโครงการจัดการ
กองทนุรวมและข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม 
 
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมตัิจากส านกังาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทุนรวมถือ
เป็นสว่นหนึง่ของข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม 
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