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คาํจาํกัดความ 
 

 ในโครงการฉบับนี  ้เว้นแต่เนือ้ความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอ่ืน  คําจํากัดความต่างๆ ให้มี
ความหมายตามท่ีได้ให้ไว้  ดงัตอ่ไปนี ้
 
โครงการ หมายถงึ โครงการจดัการกองทนุเปิด ยโูอบี โกลบอล แอลโลเคชัน่ 
   เพ่ือการเลีย้งชีพ 
 
กองทุนรวม หมายถงึ กองทนุเปิด ยโูอบี โกลบอล แอลโลเคชัน่ เพ่ือการเลีย้งชีพ 
 
หน่วยลงทุน หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ยโูอบี โกลบอล แอลโลเคชัน่ เพ่ือการเลีย้งชีพ 
 
บริษัทจัดการ หมายถงึ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถงึ ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 
 
นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถงึ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน หมายถงึ บคุคลท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมมอบหมายให้ทําหน้าท่ีขายหรือรับซือ้คืน

หน่วยลงทนุ แล้วแตก่รณีของกองทนุรวม 
 
บริษัทจดทะเบียน หมายถงึ บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ท่ีได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนญุาตให้ทําการ

ซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
วันทาํการ หมายถงึ ทกุวนัและเวลาทําการของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขาย

หรือรับซือ้คืน 
 
วันทาํการซือ้ขาย หมายถงึ วนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการ และ/หรือวนัทําการของกองทนุรวม

ในตา่งประเทศท่ีกองทนุลงทนุไว้ และ/หรือวนัทําการของตลาดหลกัทรัพย์
ของประเทศท่ีกองทนุหลกัจดทะเบียน และเป็นวนัทําการท่ีสามารถทําการ
ชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวนัทําการของตวัแทนขาย
กองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวันทําการท่ีบริษัทจัดการ
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ไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุจากกองทนุหลกั 
และ/หรือตามท่ีบริษัทจดัการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม 

 
คาํเสนอซือ้ หมายถงึ คําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการเป็นการทัว่ไปท่ีผู้ ทําคําเสนอซือ้ต้อง

ปฏิบติัตามประกาศวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือ
หลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ 

 
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมดเม่ือสิน้วนัทําการท่ีคํานวณ 
 
ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทนุ บวกคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
 
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน หมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทนุ หกัด้วยคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
 
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถงึ แก้ไขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง

โดยแก้ไขราคาย้อนหลงัตัง้แต่วันท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึง
ปัจจบุนั 

 
การชดเชยราคา หมายถงึ การเพิ่มหรือลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุท่ี

มีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง หรือการจ่ายเงินซึง่มีมลูค่าเท่ากบัส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องแทน
การเพิ่มหรือลดจํานวนหน่วยลงทนุ 

 
บริษัทย่อย หมายถงึ บริษัทจํากดัท่ีตลาดหลกัทรัพย์จดัตัง้ขึน้และถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทจํากดันัน้ 
 
กลุ่มกจิการ หมายถงึ บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชีท่ีสภาวิชาชีพกําหนด

เก่ียวกบัการจดัทํางบการเงินรวม 
 
กจิการ หมายถงึ บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์

ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือบริษัทมหาชน จํากดั 
 
สถาบันการเงนิตามกฎหมายไทย หมายถงึ สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมของสถาบัน

การเงิน 
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สมาคม หมายถงึ สมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ท่ีได้รับอนญุาตและจดทะเบียน
กบัสํานักงาน โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือทําการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจ
หลกัทรัพย์ประเภทท่ีเก่ียวกบัการจดัการลงทนุ 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 
สาํนักงาน หรือสาํนักงาน หมายถงึ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
กองทุนหลัก (Master Fund) หมายถงึ กองทนุ BGF Global Allocation Fund 
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โครงการจดัการ 
กองทนุเปิด ยูโอบี โกลบอล แอลโลเคชัน่ เพ่ือการเล้ียงชีพ 

 
ช่ือบริษัทจัดการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

ที่อยู่บริษัทจัดการ ชัน้ 23A-25 อาคารเอเซียเซน็เตอร์ 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 ยโูอบี โกลบอล แอลโลเคชัน่ เพ่ือการเลีย้งชีพ 
 
1.2 ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) : UOB Global Allocation RMF 
 
1.3 ช่ือยอ่ : UOBGARMF 
 
1.4 ประเภทโครงการ : กองทนุเปิด  
 
1.5 ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้ 
 
1.6 การกําหนดอายโุครงการ : ไมกํ่าหนด 
 
1.7 อายโุครงการ : - 
 
1.8 อายโุครงการถงึวนัท่ี : - 
 
1.9 เง่ือนไข 
เว้นแตเ่ข้าเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการเลกิกองทนุ โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
 
(1) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะยติุโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก หรือหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินท่ีได้จากการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกไม่เพียงพอต่อการจดัตัง้
กองทนุได้อยา่งเหมาะสมเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการยกเลกิการจดัตัง้
กองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว โดยบริษัทจดัการจะคืนเงินให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเร่ืองการคืนเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
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(2) เม่ือมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยคํานวณตามมลูค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดลดลง
ในวนัทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทนุ และ/หรือบริหารจดัการกองทนุให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของกองทนุได้อย่าง
เหมาะสม และ/หรือมีเหตใุห้เช่ือได้วา่เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม และ/หรือปัจจยัอ่ืนใดเพ่ือ
ประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเลิกกองทนุ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือ
หน่วยลงทนุแล้ว  
 
1.10 ลกัษณะโครงการ : กองทนุเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป 

 
2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของ
หน่วยลงทุนที่เสนอขาย 

2.1 จํานวนเงินทนุของโครงการ : 5,000.00 ล้านบาท 
 
2.2 เง่ือนไข (จํานวนเงินทนุโครงการ)  
 
(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเสนอขาย
หน่วยลงทนุเกินกวา่จํานวนเงินทนุของโครงการได้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทนุของโครงการ 
 
(2) หากบริษัทจดัการนําเงินไปลงทนุในตา่งประเทศแล้วเกินกวา่ร้อยละ 75 ของวงเงินท่ีได้รับการจดัสรรให้สามารถนําเงิน
ไปลงทนุในตา่งประเทศ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิขอวงเงินเพิ่มเติมจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแหง่
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมายอ่ืนใด ตลอดจนสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน
โครงการได้ โดยไมต้่องขอมติความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการดงักลา่วโดยคํานงึถงึผลประโยชน์สงูสดุท่ีจะเกิดขึน้แก่กองทนุ และผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั 
 
2.3 มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หน่วย : 10.0000 บาท 
 
2.4 จํานวนหน่วยลงทนุ : 500,000,000 หน่วย 
 
2.5 ราคาของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก : 10 บาท (สบิบาทถ้วน) 
 
2.6 มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 1,000 บาท 
 
2.7 มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : ไมกํ่าหนด 
 
2.8 มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน : ไมกํ่าหนด 
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2.9 จํานวนหน่วยลงทนุขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน : ไมกํ่าหนด 
 
2.10 มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา : ไมกํ่าหนด 
 
2.11 จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา : ไมกํ่าหนด 
 
2.12 รายละเอียดเพิ่มเติม  : 

- ทัง้นี ้มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้แรก และมลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 
(ถ้ามี) 
 
- บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปรับลด ยกเว้นหรือเปล่ียนแปลงมลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้แรก และ/หรือมลูค่าขัน้ต่ํา
ของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป และจํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ําได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือ
หน่วยลงทนุแล้ว ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุบริษัทจดัการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า
ไมน้่อยกวา่ 1 วนัทําการ ก่อนวนัดําเนินการดงักลา่ว ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
(ถ้ามี) และประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบาย
การลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภท
และอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทุน 
 
3.1 วตัถปุระสงค์ของโครงการ 
เพ่ือระดมเงินออมและเงินลงทนุจากประชาชนทัว่ไป และสถาบนัต่างๆจากผู้ลงทนุท่ีแสวงหาโอกาสในการลงทนุท่ีมากกว่า
การลงทนุภายในประเทศ โดยมีเป้าหมายท่ีจะสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้แก่ผู้ลงทนุจากการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ
รวมต่างประเทศ และเพ่ือส่งเสริมการออมระยะยาวเพ่ือการเลีย้งชีพหลงัเกษียณอาย ุรวมทัง้การได้รับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีจากการลงทนุในกองทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยจะลงทนุในหน่วยลงทนุของ BGF Global Allocation Fund (กองทนุหลกั) 
ซึ่งมีนโยบายการลงทนุในตราสารทนุ และตราสารหนี ้ในต่างประเทศทัว่โลกในสภาวการณ์ปกติไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ โดยกองทนุเปิด ยโูอบี โกลบอล แอลโลเคชัน่ เพ่ือการเลีย้งชีพ จะลงทนุในกองทนุหลกั โดย
เฉล่ียในรอบระยะเวลาบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม และส่วนท่ีเหลือจะนําไปลงทนุใน
หลกัทรัพย์อ่ืนใดท่ีได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. 
 
3.2 ชนิดกองทนุรวม : Feeder Fund 
 
3.3 ประเภทกองทนุรวม : พิเศษ 
 
3.4 นโยบายการลงทนุ : กองทนุรวมผสมแบบไมกํ่าหนดสดัสว่นการลงทนุในตราสารแหง่ทนุ 
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3.5 นโยบายการกู้ ยืม (ถ้ามี) : ไมมี่  
 
3.6 การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) : ลงทนุเพ่ือการลดความเส่ียง (Hedging) 
 
3.7 การลงทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) : ไมล่งทนุ 
 
3.8 ลกัษณะพิเศษ : กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) 
   : กองทนุรวมท่ีลงทนุในตา่งประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF) 
3.9 รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพิเศษ  

รายละเอียด : 
(1) กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศ ช่ือ BGF Global Allocation Fund (Class A) ท่ี          
จดทะเบียนในประเทศลกัเซมเบิร์ก ซึ่งเป็นกองทนุเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป (Retail Fund) เพียงกองทนุเดียว และเป็นกองทนุท่ี
จดัตัง้ตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Inverstment in Transferable Securities) ซึง่อยู่ภายใต้
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องของประเทศลกัเซมเบิร์กและเป็นกองทนุท่ีมีหน่วยงานกํากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึ่ง
เป็นสมาชิกของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยกองทนุดงักลา่วมีวตัถปุระสงค์ลงทนุ
ในตราสารทนุ และตราสารหนี ้ทัง้ภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศทัว่โลกในสภาวการณ์ปกติไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ซึ่งมีการบริหารจดัการโดย BlackRock (Luxembourg)S.A. และกองทนุหลกัมิได้เป็น
กองทนุรวมประเภทเฮ็จฟันด์ (Hedge Fund) ซึง่กองทนุหลกัอาจป้องกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนตามดลุพินิจของ
ผู้จดัการกองทนุ และบริษัทจดัการจะทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัในรูปสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ หรือในสกุล
เงินอ่ืนใด หากมีการเปล่ียนแปลงโดยกองทนุหลกัในอนาคต บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการ และ/หรือช่องทางอ่ืนใดโดยเร็ว นบัตัง้แตว่นัท่ีบริษัทจดัการรู้หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักลา่ว ทัง้นี ้กองทนุหลกั
จะนําเงินไปลงทนุตอ่ในหลายสกลุเงินตามแตล่ะประเทศท่ีกองทนุหลกัไปลงทนุ 
 
(2) กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ BGF Global Allocation Fund เพียงกองทนุเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปี
บญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ หรือตามอตัราส่วนท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะ
ประกาศกําหนด แต่ทัง้นี ้จะลงทนุในต่างประเทศ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุ โดยสว่นท่ีเหลือกองทนุอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ตราสารแหง่หนี ้และ/หรือเงินฝากในประเทศท่ีมีอายต่ํุากว่า 1 ปี โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสํารองเงินไว้สําหรับการดําเนินงาน รอการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่อง เป็นต้น กองทุนอาจลงทุนใน
สนิทรัพย์อ่ืนใดท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกนันีโ้ดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) ท่ีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปล่ียนเงินโดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือป้องกนัความเส่ียง (Hedging) ตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่ง
การใช้เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกนัความเส่ียง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของ
กองทนุโดยรวมลดลงจากต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้  
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ทัง้นี  ้ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note) ตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต่ํากว่าท่ีสามารถลงทนุได้ (Non – investment grade) และตราสารหนี ้
ท่ีไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated securities) และตราสารทนุของบริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
(Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทนุอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต่ํากว่าท่ีสามารถลงทนุได้ 
(Non – investment grade) เฉพาะกรณีท่ีตราสารหนีน้ัน้ได้รับการจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได้ 
(Investment grade) ขณะท่ีกองทนุลงทนุเทา่นัน้ 
 
ในสภาวการณ์ปกติกองทนุจะลงทนุในตา่งประเทศ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุรวม แต่ทัง้นีก้องทนุอาจไม่สามารถดํารงอตัราสว่นการลงทนุในต่างประเทศตามท่ีระบไุว้ในโครงการ หากสภาวะการ
ลงทนุในต่างประเทศหรือการลงทนุในกองทนุต่างประเทศไม่ปกติหรือไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความ
ผนัผวน เกิดภยัพิบติัหรือเหตกุารณ์ไม่ปกติ มีการเปล่ียนแปลงกฎ ระเบียบ วงเงินลงทนุในต่างประเทศเต็มเป็นการชัว่คราว 
หรือกรณีอ่ืนใดท่ีจะก่อความเสียหายให้แก่กองทุนโดยรวม เป็นต้น และ/หรือในช่วงระหว่างรอการอนุมติัการเพิ่มวงเงิน
ลงทนุในต่างประเทศจากทางการ และ/หรือกรณีเกิดเหตสุดุวิสยัหรือมีเหตผุลท่ีจําเป็นและสมควร ทัง้นี ้กองทนุจะจดัทํา
รายงานการลงทนุท่ีไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีกําหนด พร้อมทัง้แสดงเหตผุลตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. 
 
ทัง้นี ้การดํารงอตัราส่วนการลงทนุในต่างประเทศตามท่ีระบุข้างต้น จะไม่นํามาใช้บงัคบัในช่วงระหว่างรอการลงทนุซึ่งมี
ระยะเวลาประมาณ 30 วันทําการนับตัง้แต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และ/หรือในช่วง
ระยะเวลาก่อนเลิกโครงการซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วนัทําการ และ/หรือในช่วงท่ีผู้ลงทนุทําการสัง่ซือ้ หรือขายคืน หรือ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนมากซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทําการ กองทุนอาจจําเป็นต้องชะลอการลงทุนใน
ต่างประเทศเป็นการชัว่คราว ดงันัน้ จึงอาจมีบางขณะท่ีกองทนุไม่สามารถลงทนุให้เป็นไปตามสดัส่วนการลงทนุท่ีกําหนด
ไว้ในโครงการข้างต้นได้ 
 
(3) ในกรณีท่ี BGF Global Allocation Fund มีการลงทนุในหลกัทรัพย์ ตราสาร และ/หรือสญัญาของบริษัทท่ีมิได้ 
จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted company) และ/หรือตราสารแห่งหนีท่ี้ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
(Unrated Securities) และ/หรือหลกัทรัพย์ท่ีมีความน่าเช่ือถือต่ํากว่าท่ีสามารถลงทนุได้ (Non-investment grade) โดยมี
อตัราส่วนรวมกันทัง้หมดมากกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศ บริษัทจัดการจะปรับลด
สดัสว่นการลงทนุในกองทนุปลายทางในต่างประเทศ เพ่ือให้อตัราส่วนการลงทนุในตราสารดงักลา่วมีอตัราส่วนรวมกนัไม่
เกินร้อยละ 15 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนเปิด ยูโอบี โกลบอล แอลโลเคชัน่ เพ่ือการเลีย้งชีพ ทัง้นี ้การปรับลด
สดัส่วนการลงทนุดงักล่าวจะดําเนินการภายใน 15 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีรับทราบข้อมลูการลงทนุในตราสารดงักล่าวเกิน
ร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุตา่งประเทศ ยกเว้นกรณีท่ีเกิดจากปัจจยัท่ีควบคมุไม่ได้หรือกรณีจําเป็นและ
สมควรท่ีทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาข้างต้น บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เสร็จสิน้โดยไม่ชกัช้า หาก
การดําเนินการปรับสดัสว่นการลงทนุในกองทนุปลายทางในตา่งประเทศข้างต้น มีผลทําให้การลงทนุในกองทนุในต่างประเทศ 
(Master Fund) โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิด ยูโอบี โกลบอล  
แอลโลเคชัน่ เพ่ือการเลีย้งชีพ บริษัทจะดําเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้
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(ก) บริษัทจดัการจะคดัเลือกกองทนุรวมในต่างประเทศกองทนุใหม่ เพ่ือเป็น Master Fund แทนกองทนุเดิม โดยกองทนุ
ต่างประเทศกองทนุใหม่ดงักลา่ว จะมีวตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุในตราสารทนุและ/หรือตราสารหนีท่ี้มีคณุสมบติั
ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือมีแนวทางให้ดําเนินการได้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการให้
เสร็จสิน้โดยไมช่กัช้า และจะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบตอ่ไป 

(ข) หากเกิดกรณีใดๆ ท่ีทําให้บริษัทจดัการไมส่ามารถดําเนินการคดัเลือกกองทนุรวมในต่างประเทศกองทนุใหม่ เพ่ือเป็น 
Master Fund แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการเลิกกองทนุ โดยจะดําเนินการจําหน่าย
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่กองทนุ (ถ้ามี) เพ่ือคืนเงินตามจํานวนท่ีรวบรวมได้หลงัหกัค่าใช้จ่ายสํารองค่าใช้จ่ายท่ี
เก่ียวข้องของกองทนุ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามสดัส่วนจํานวนหน่วยลงทนุท่ีถือต่อจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่าย
ได้แล้วทัง้หมด 
 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทจดัการอยู่ระหว่างการดําเนินการเปล่ียนกองทนุ Master Fund จะยกเว้นไม่นําเร่ืองการลงทนุหรือมีไว้
ซึง่ทรัพย์สินในต่างประเทศ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมมาใช้บงัคบั
ในช่วงดําเนินการคดัเลือก เตรียมการลงทนุในกองทนุใหม่ หรือระหว่างดําเนินการโอนย้ายเงินทนุดงักลา่วด้วย หรือในช่วง
ระยะเวลาประมาณ 30 วนัทําการก่อนวนัเลกิกองทนุ 
 
(4) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการเห็นว่า การลงทนุในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือการลงทุนในกองทนุ BGF Global 
Allocation Fund ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการลงทนุไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์หลกัของกองทนุ หรือไม่สามารถลงทนุ
ในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือกองทุนต่างประเทศดังกล่าวมีการกระทําผิดตามความเห็นของ
หน่วยงานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเม่ือเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปล่ียนแปลง
กฎระเบียบตา่งๆ จนอาจสง่ผลให้การลงทนุใน 

 
(5) กองทนุต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทนุโดยเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีท่ีกองทนุ BGF Global Allocation 
Fund ได้เลกิโครงการในขณะท่ีบริษัทจดัการยงัดําเนินการบริหารและจดัการลงทนุกองทนุเปิด ยโูอบี โกลบอล แอลโลเคชัน่ 
เพ่ือการเลีย้งชีพ ทัง้นี ้เม่ือปรากฏกรณีดงักลา่วบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําเงินไปลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศอ่ืน
ใดท่ีมีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุน
ดงักลา่ว บริษัทจดัการอาจพิจารณาดําเนินการในครัง้เดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทนุ ซึง่อาจสง่ผลให้ในช่วงเวลาดงักลา่ว
กองทนุอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทนุของกองทนุต่างประเทศมากกว่า 1 กองทนุ โดยอาจเป็นกองทนุท่ีบริหารและจดัการลงทนุ
โดย BlackRock (Luxembourg)S.A. หรือไม่ก็ได้ หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจดัการกองทนุรวมของกองทนุเปิด   
ยโูอบี โกลบอล แอลโลเคชัน่ เพ่ือการเลีย้งชีพ โดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ทัง้นี ้หากมีการดําเนินการ
ดงักลา่ว บริษัทจดัการจะแจ้งโดยประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าโดยพลนั 
 
(6) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะยติุโครงการในช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก หรือหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก หากปรากฏวา่จํานวนเงินท่ีได้จากการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกไม่เพียงพอต่อการจดัตัง้กองทนุ
เพ่ือส่งเงินไปลงทนุในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสมเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวน
สิทธิในการยกเลิกการจัดตัง้กองทุน ทัง้นี  ้ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้ สั่งซือ้ 
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หน่วยลงทนุตามข้อกําหนดในเร่ืองการคืนเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ อย่างไรก็ดี ภายหลงัจากการจดัตัง้และบริหารจดัการ
ลงทนุไปแล้ว บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเลิกกองทนุ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว ใน
กรณีดงัตอ่ไปนี ้

- ผู้จดัการกองทนุพิจารณาแล้วเหน็วา่ สถานการณ์การลงทนุในตา่งประเทศไมเ่หมาะสม 

- กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการนําเงินไปลงทนุในตา่งประเทศ 

- กรณีไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ท่ีมีนโยบายการลงทุนท่ีสอดคล้องกับ
 วตัถปุระสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทนุของโครงการ 

- กรณีท่ีกองทุนมีจํานวนเงินท่ีได้รับจากการท่ีเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกไม่เพียงพอต่อการจัดตัง้กองทุน และ/
 หรือไมเ่พียงพอตอ่การสง่เงินไปลงทนุตา่งประเทศได้อยา่งเหมาะสม 
- กรณีท่ีมีเหตใุห้เช่ือได้วา่เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม 

 
ลักษณะสาํคัญของกองทุน BGF Global Allocation Fund (กองทุนหลัก) 

ช่ือกองทุน : BGF Global Allocation Fund – Class A 

ผู้จัดการกองทุน : BlackRock (Luxembourg)S.A.    

วันที่จัดตัง้กองทุน : 3 มกราคม 1997 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมผสม ( Mixed Fund) 

วัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุน : 

กองทนุ BGF Global Allocation Fund เป็นกองทนุรวมต่างประเทศซึง่จดทะเบียนใน
ประเทศ Luxembourg โดยกองทนุดงักล่าวมีวตัถปุระสงค์ลงทนุในตราสารทนุ และ 
ตราสารหนีท้ัง้ภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศทัว่โลกในสภาวการณ์ปกติไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70  ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

(1) กองทนุใช้แนวทางการลงทนุทัง้แบบด้านลา่งขึน้บน (Bottom-up) และแบบด้านบน
ลงล่าง (Top-down) โดยพิจารณาความเส่ียงและผลตอบแทนจากการลงทนุในแต่ละ
ประเภทสนิทรัพย์ ประเทศท่ีลงทนุ และขนาดของตลาดท่ีลงทนุ   

(2) การวิเคราะห์ปัจจยัพืน้ฐาน ตารางเปรียบเทียบมลูค่าพืน้ฐาน และการใช้ข้อมลูด้าน
ปริมาณ ถกูนํามาใช้เพ่ือสําหรับสร้างโอกาสในการลงทนุ 

(3) สว่นหนึง่ของสนิทรัพย์ของกองทนุอาจจะเก็บไว้ในสินทรัพย์ท่ีมีสภาพคลอ่ง หรือเงิน
สดจดุประสงค์เพ่ือรักษาสภาพคลอ่ง 

(4) กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ในการการ
ป้องกันความเส่ียงท่ีมีอยู่ (existing positions) หรือการจัดการพอร์ตโฟลิโอท่ีมี
ประสทิธิภาพ (efficient portfolio management) หรือทัง้สองจดุประสงค์ 

อายุโครงการ : ไมกํ่าหนด 
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การจ่ายเงนิปันผล : ไมจ่่ายเงินปันผล (ตาม Class ท่ีลงทนุ) 

ผู้ดูแลผลประโยชน์/ 
ผู้เกบ็รักษาทรัพย์สนิ 
ของกองทุน : 

Bloomberg Ticker : 

Bloomberg Benchmark Ticker : 

Transfer Agent and Registrar: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 
Custodian: The Bank of New York Mellon (International) Limited, Luxembourg Branch 
 
MERGAAI 
SPFTMLCGBM 

 

Website   http://www.blackrockinternational.com/intermediaries/en-zz/funds-
information/overview/bgf-global-allocation-a2-usd 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ 

ค่าธรรมเนียมที่เกบ็จากผู้ถือหน่วยลงทุน 

คา่ธรรมเนียมการสัง่ซือ้ ไมเ่กิน 5.00%  

คา่ธรรมเนียมการสัง่ขาย ไมเ่กิน 2.00%  

คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียน 
หน่วยลงทนุ 

สบัเปล่ียนออกไมเ่กิน 2.00% 

สบัเปล่ียนเข้าไมเ่กิน 5.00% 

ค่าธรรมเนียมที่เกบ็จากกองทุน 

คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี 1.50% 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และ
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 
(Administration Fee) 

ไมเ่กิน 0.25% 

 
3.10 การลงทนุในตา่งประเทศ : FIF (ลงทนุไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ) 
 
3.11 รายละเอียดการลงทนุในตา่งประเทศ  
กองทนุจะลงทนุในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้เป็นไปตามวงเงินท่ีได้รับ
อนมุติัจดัสรรให้นําไปลงทนุยงัตา่งประเทศ เว้นแตจ่ะได้รับอนมุติัวงเงินเพิ่มเติม 
 
3.12 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุ 
บริษัทจดัการจะลงทนุหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สนิอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดงัต่อไปนี ้เว้น
แต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม
ประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน 
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3.12.1 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุในประเทศ  
 
3.12.1.1 ตราสารแห่งหนีใ้นประเทศ ได้แก่ หลกัทรัพย์ ตราสาร หรือสญัญาท่ีเสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือ
คูส่ญัญาเป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) ตราสารแหง่หนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่ 

(1.1) ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ ระยะสัน้ ท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคาร
พาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุ เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั 
 
(1.2) ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเช่ือเพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์เป็น  
ผู้ออก ซึง่กําหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัออกตัว๋ และเป็นตัว๋เม่ือทวงถามหรือเม่ือได้เหน็ 
 
(1.3) ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัท่ีออก ซึง่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือดงัตอ่ไปนี ้

(ก) อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัแรก ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ของผู้ออกตราสาร ต้องเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีได้มาจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ (Short-term rating) 
ด้วย หรือ 

(ข) อันดับความน่าเช่ือถือของผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้ สลักหลัง หรือผู้ คํา้ประกัน อยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 
(Investment grade) ทัง้นี ้โดยการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือภายใต้ช่ือ Standard & 
Poor’s หรือ Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบนัอ่ืนท่ีสํานกังานกําหนดเพิ่มเติม 
 
(2) ตราสารแหง่หนีท้ัว่ไป ได้แก่ 
(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อนัได้แก่ 

(ก) ตัว๋เงินคลงั 

(ข) พนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 

(ค) พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  ท่ีกระทรวงการคลงัหรือกองทนุ
เพ่ือการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือผู้ คํา้ประกนั 
 
(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อนัได้แก่ ตราสารท่ีมีรูปแบบทํานองเดียวกบัตราสารภาครัฐไทยท่ีรัฐบาลต่างประเทศ 
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็น     
ผู้ออกหรือผู้ คํา้ประกนั ทัง้นี ้ตราสารดงักลา่วต้องมีลกัษณะตามเง่ือนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย 
 
(2.3) ตราสารท่ีเปล่ียนมือได้ ซึ่งหมายถึง พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ ท่ีไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ
และหุ้นกู้ อนุพันธ์ ท่ีสํานักงานอนุญาตให้เสนอขายในลกัษณะทั่วไปหรือในลกัษณะจํากัด หรือท่ีออกภายใต้ข้อผูกพันท่ี
กําหนดและอนญุาตโดยกระทรวงการคลงั หรือท่ีนิติบคุคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้เป็นผู้ออก หรือท่ีเป็นหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่
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ซึ่งผู้ออกหลกัทรัพย์ได้เสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่นัน้ทัง้หมดต่อผู้ ถือหุ้นโดยได้รับชําระราคาเต็มมลูค่าท่ีเสนอขายจาก    
ผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ตราสารท่ีเปล่ียนมือได้ต้องมีลกัษณะตามเง่ือนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย 
 
(2.4) ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยท่ีมีหลกัทรัพย์อ้างอิงเป็นพนัธบตัรหรือหุ้นกู้ ท่ีไม่ใช่หุ้นกู้
อนพุนัธ์ 
 
(2.5) ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้ ท่ีเสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็น
นิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ทัง้นี ้หุ้นกู้ดงักลา่วไมร่วมถงึหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนพุนัธ์   
 
(2.6) หน่วยลงทนุหรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแห่งหนี ้หรือของกองทนุรวมอ่ืนท่ีมี
นโยบายการลงทนุเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี ้หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีสํานกังานกําหนดหรือให้ความเห็นชอบ 
เช่น กองทนุรวมตลาดเงิน เป็นต้น 
 
(2.7) ธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
(2.8) ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์โดยหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนีต้ามข้อ 3.12.1.1 (1), หรือข้อ 3.12.1.1 (2.1) 
(2.2) (2.3) (2.4) หรือ (2.6) ทัง้นี ้บริษัทจดัการต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 
 
ในกรณีท่ีตราสารแห่งหนีต้ามข้อ 3.12.1.1 เป็นตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนัน้
ต้องอยูใ่นรูปอตัราดอกเบีย้คงท่ีหรืออตัราดอกเบีย้ลอยตวัเทา่นัน้ 
 
การรับรอง รับอาวลั สลกัหลงั หรือคํา้ประกันของบุคคลท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.12.1.1 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทัง้
จํานวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไล่เบีย้โดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือคํา้ประกนั
ต้นเงินและดอกเบีย้เตม็จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข 
 
เง่ือนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.1.1 (2.2) และตราสารท่ีเปล่ียนมือได้ตามข้อ 3.12.1.1 (2.3) ต้องมี
ลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
(1) เป็นตราสารขึน้ทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 
(2) มีราคาท่ีเหมาะสมตามท่ีสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคลทัว่ไปว่าพร้อมจะเสนอ
ราคาซือ้และรับซือ้ตราสารนัน้ ในราคาดงักล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการท่ีสมาคมตลาดตรา
สารหนีไ้ทยกําหนดอยูเ่สมอ โดยได้สง่สําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยตลอดอายขุองตราสารนัน้  
(3) เป็นตราสารท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) ในกรณีท่ีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดงักลา่วต้องเป็นตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือ
ของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) เว้นแต่ ผู้ออกตราสารดงักล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตาม
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กฎหมายต่างประเทศ ตราสารนัน้ต้องมีอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารอยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (investment 
grade) เทา่นัน้ 

(ข) ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารเป็นนิติบคุคลตา่งประเทศ ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยู่ในอนัดบัท่ี
สามารถลงทนุได้ (investment grade) 

(ค) ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในตราสารอ่ืนนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครัง้แรก หากตราสารดงักลา่วไม่มี
อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) ตราสารนัน้
ต้องมีบริษัทจดัการไมต่ํ่ากวา่สามรายเป็นผู้ ซือ้ตราสารดงักลา่วเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุภายใต้การจดัการ 
 
3.12.1.2 เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย  
 
3.12.1.3 สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) ท่ีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปล่ียนเงิน โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือลดความเส่ียง 
(hedging) ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
 
3.12.1.4 ทรัพย์สินอ่ืนท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบัข้อ 3.12.1.1 – 3.12.1.3 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
3.12.2 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุในตา่งประเทศ 
บริษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพย์สินในต่างประเทศเพ่ือกองทุนได้เทียบเท่ากับประเภททรัพย์สินในประเทศ โดยกรอบ
ประเทศท่ีลงทนุต้องมีคณุสมบติั ดงันี ้

(1) มีการเสนอขายในประเทศท่ีมีหน่วยงานกํากบัดแูลเป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือประเทศท่ีมีตลาดหลกัทรัพย์
เป็นสมาชิกของ WFE 

(2) การลงทนุนัน้ต้องไม่ทําให้การจดัการกองทนุเบ่ียงเบนไปจากวตัถปุระสงค์ หรือนโยบายการลงทนุของกองทนุและ
ไมทํ่าให้กองทนุขาดทนุเป็นมลูคา่สงูกวา่มลูคา่ลงทนุ 

(3) ต้องสามารถเข้าถงึข้อมลูเก่ียวกบัหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิดงักลา่วเป็นภาษาองักฤษผา่นระบบอินเตอร์เน็ตได้ 

(4) มีข้อมลูทางด้านราคาท่ีสะท้อนมลูค่ายติุธรรม โดยเป็นราคาท่ีน่าเช่ือถือ อ้างอิงได้ และสอดคล้องตามหลกัวิชาการ
อนัเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

(5) มีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทนุ (investor protection) ท่ีถือได้วา่เทียบเทา่กบัการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สิน
ท่ีมีลกัษณะคล้ายกนัในประเทศไทย 

(6) มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีสํานกังานอาจกําหนดเพิ่มเติม  

บริษัทจดัการจะลงทนุหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอยา่งตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดงัต่อไปนี ้เว้นแต่
ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม
ประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน 
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3.12.2.1 หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีกองทนุจะลงทนุหรือมีไว้ได้ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

(1) ต้องเป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศท่ีอยู่ภายใต้การกํากบัดแูลของหน่วยงานกํากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์
และตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือ
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศท่ีมีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิกของ World Federations of 
Exchange (WFE)  

(2) ต้องเป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศท่ีมีทรัพย์สินท่ีลงทนุเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัทรัพย์สินท่ีกองทนุ
อาจลงทนุหรือมีไว้ได้ เว้นแตเ่ป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีมีนโยบายการลงทนุในทองคําโดยตรง 

(3) ในกรณีท่ีเป็นการลงทนุหรือมีไว้เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป (Retail Fund) กองทนุสํารอง
เลีย้งชีพ หรือกองทนุสว่นบคุคลรายยอ่ย หน่วยลงทนุท่ีจะลงทนุหรือมีไว้ได้ต้องเป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศ
ท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไปเช่นกนั 

(4) ต้องไมใ่ช่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (Hedge Fund) 

 
3.12.2.2 ตราสารแห่งหนีต้่างประเทศ ได้แก่ หลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีออกโดยบุคคลต่างประเทศ และเสนอขายใน
ตา่งประเทศ  
(1) ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ อนัได้แก่ 

(ก) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนีท่ี้รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การ
ระหว่างประเทศเป็นผู้ออกหรือผู้ คํา้ประกนั ซึ่งมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถ
ลงทนุได้ (Investment grade) 

(ข) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนีท่ี้รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผู้ออกหรือผู้ คํา้ประกัน ซึ่งมีอันดับความ
น่าเช่ือถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment grade)  
 
(2) ตราสารแหง่หนีภ้าคเอกชน อนัได้แก่ 

(ก) ตราสารแห่งหนีท่ี้ออกโดยนิติบคุคลต่างประเทศ ซึง่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุ 
(Investment grade) ทัง้นี ้ผู้ลงทนุต้องสามารถเข้าถึงข้อมลูเก่ียวกบัตราสารแห่งหนีด้งักล่าวเป็นภาษาองักฤษผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตด้วย 
(ข) ตราสารแห่งหนีท่ี้ออกโดยนิติบคุคลต่างประเทศท่ีมีอายตุราสารคงเหลือไม่เกินหนึ่งปีนบัแต่วนัท่ีลงทนุ ซึง่นิติบคุคล
ดังกล่าวมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในสองอันดับแรก ทัง้นี ้ผู้ ลงทุนต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับตราสารแห่งหนี ้
ดงักลา่วเป็นภาษาองักฤษผา่นระบบอินเตอร์เน็ตด้วย 
 
(3) ตราสารแห่งหนีอ่ื้น อันได้แก่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี ้หรือของ
กองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี ้หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีสํานักงานกําหนดหรือให้   
ความเหน็ชอบ เช่น กองทนุรวมตลาดเงิน เป็นต้น ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขในข้อ 3.12.2.1  
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3.12.2.3 เงินฝากในสถาบนัการเงินตา่งประเทศ 
 
3.12.2.4 ทรัพย์สินอ่ืนท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบัข้อ 3.12.2.1 – 3.12.2.3 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
 
3.13 อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุ 

3.13.1 อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนในประเทศ 

บริษัทจดัการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม 
ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดงัต่อไปนี ้ในกรณีท่ี
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอตัราสว่นการลงทนุ บริษัทจดัการจะลงทนุให้เป็นไปตามประกาศ
ท่ีแก้ไขด้วย  
 
3.13.1.1 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ตราสารภาครัฐไทยตามท่ีระบไุว้ในข้อ 3.12.1.1 (2.1) เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของ
กองทนุรวม โดยไมจํ่ากดัอตัราสว่น 
 
3.13.1.2 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.1.1 (2.2) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ
อยู่ในสองอนัดบัแรก หรือสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีสินค้าเป็นตราสารดงักล่าว เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้โดยไม่
จํากดัอตัราสว่น 

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่งเม่ือรวมกนัแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของ
มลูค่าตราสารนัน้ในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ล่วงหน้าซึ่งระบุ
เวลาแน่นอน (auto redemption) 
 
3.13.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศท่ีนอกเหนือจากข้อ 3.13.1.2 หรือสญัญาซือ้
ขายลว่งหน้าท่ีมีสินค้าลว่งหน้าเป็นตราสารดงักลา่ว เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณ
เฉพาะผู้ออกหรือผู้ เป็นคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 35 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าตราสาร
นัน้ในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ล่วงหน้าซึ่งระบุเวลาแน่นอน 
(auto redemption)  

การคํานวณอตัราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นบัตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทกุประเภทท่ีผู้ออกหรือผู้ เป็นคู่สญัญาราย
ดังกล่าวเป็นผู้ ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้สลกัหลัง ผู้ คํา้ประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สิน
เหลา่นัน้ รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย 
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3.13.1.4 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ดงัต่อไปนี ้ซึง่
ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั     
ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะธนาคาร หรือบริษัท
เงินทนุรายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   
(1) ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ  
(2) เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย 
(3) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีคูส่ญัญามีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment grade)  
 
การคํานวนอตัราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับมลูค่าของทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.6 (1) ซึ่ง
ธนาคารหรือบริษัทเงินทนุรายเดียวกนัเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา รวมใน
อตัราสว่นดงักลา่ว 
 
ในกรณีท่ีกองทนุมีเงินฝากในนิติบคุคลตามวรรคหนึ่ง โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการดําเนินงานของกองทนุ มิให้นบัมลูค่าของเงิน
ฝากดงักลา่วรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ 
 
3.13.1.5 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงัต่อไปนี ้ที่บคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวลั   
ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก   
ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 15 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุ 
(1) ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ ทัง้นี ้เฉพาะท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment grade)  
(2) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีคูส่ญัญามีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment grade) 
 
ตราสารแห่งหนีต้ามวรรคหนึ่ง (1) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีถกูจดัให้เป็นตราสารแห่งหนี ้ตามข้อ 
3.12.1.1 (2.6) 
 
การคํานวณอตัราสว่นตามวรรคหนึ่ง ให้นบัทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.6 (1) ท่ีบคุคลดงักลา่วเป็น
ผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกัน หรือคู่สญัญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมในอตัราส่วน
ดงักลา่วด้วย 
 
3.13.1.6 บริษัทจดัการจะลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากกรณีท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.3 
ข้อ 3.13.1.4 และข้อ 3.13.1.5 เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมตามอตัราสว่นตอ่ไปนี ้

(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักล่าว ซึ่งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกัน 
หรือคู่สญัญา ต้องมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือ
คูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
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(2) การลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตาม (1) เม่ือคํานวณรวมทกุบคุคลท่ีเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั 
ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญาแล้ว ต้องมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
 
3.13.1.7 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินท่ีกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั           
ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ของกลุม่กิจการนัน้ไม่เกินอตัราอย่างใด
อยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ 

(2) อตัราท่ีคํานวณได้จากนํา้หนกัของกลุ่มกิจการดงักล่าวในตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้รวมกบัร้อยละ 10 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนัน้ ทัง้นี ้ตัวชีว้ัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีท่ีมีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 
 
3.13.1.8 การลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินท่ีบริษัทในกลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุ หากทรัพย์สินดงักล่าวเป็นองค์ประกอบท่ีใช้ในการคํานวณตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้ บริษัทจดัการจะ
ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินนัน้ โดยมีมูลค่ารวมกันทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกิน
ผลรวมของนํา้หนกัของทรัพย์สนิดงักลา่วในตวัชีว้ดัและร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้แทนอตัราสว่น
ท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 ข้อ 3.13.1.5 หรือข้อ 3.13.1.6 แล้วแตก่รณีก็ได้ 
 
3.13.1.9 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ีบคุคลดงัต่อไปนีเ้ป็น
ผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เป็นจํานวนท่ีมีมลูค่ารวมโดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม
ในรอบระยะเวลาบญัชี หรือในรอบอายกุองทนุรวมสําหรับกองทนุรวมท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 1 ปี  

(1) ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  

(2) ธนาคารพาณิชย์  

(3) บริษัทเงินทนุ  

(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  

(5) บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  

(6) สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  

(7) ธนาคารตา่งประเทศ 
 
การคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามวรรคหนึง่ มิให้นบัมลูคา่ของทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนีร้วมในอตัราสว่นดงักลา่ว 

(1) เงินฝากในบญัชีเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทนุรวม  
(2) ทรัพย์สินท่ีคู่สญัญาในธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนโอนกรรมสิทธิให้แก่กองทุนรวม ทัง้นี ้ตามหลกัเณฑ์ท่ี
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
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อตัราส่วนตามวรรคหนึ่งมิให้นํามาใช้บงัคบัในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวนัครบกําหนดอายโุครงการของกองทนุรวมท่ีมี
อายโุครงการตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป  
ในกรณีท่ีเงินฝากหรือตราสารแหง่หนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายเงินฝากท่ีกองทนุรวมลงทนุในหรือมีไว้เกินอตัราสว่นท่ีกําหนดตามวรรค
หนึ่ง ให้บริษัทจดัการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักล่าวให้มีมลูค่ารวมโดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุรวมภายใน 30 วนันบัแตว่นัสิน้รอบปีบญัชีนัน้ ทัง้นี ้ให้คํานวณอตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงักลา่ว
โดยเฉล่ียตัง้แตว่นัแรกของรอบปีบญัชีนัน้จนถงึวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เป็นไปตามอตัราสว่นดงักลา่ว 
 
เม่ือบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบติัตามวรรคสี่แล้ว ให้บริษัทจดัการรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบ
ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่ารวมโดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม
เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตรวจสอบการปฏิบติัดงักลา่ว ทัง้นี ้บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทนุรวมแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับรายงานจากบริษัทด้วย  

หากบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถปฏิบติัตามวรรคส่ีได้ สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสัง่ให้บริษัทเลิกกองทนุ
รวมนัน้ 
 
3.13.1.10 ในกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควร เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุอนัเน่ืองมาจากปัญหาความผนัผวน 
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบญัชีใด บริษัทจดัการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผนัต่อสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพ่ือไม่ต้องนําการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ในช่วง
เวลาท่ีเกิดความผนัผวนดงักลา่วมารวมคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.13.1.9 ได้สําหรับรอบปีบญัชีนัน้ 
 
3.13.1.11 บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทุนเพ่ือ
เป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้ ไมเ่กินอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้
(1) ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการ
กองทนุรวมอ่ืนเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของแต่ละกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการ
กองทนุรวมเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ  
 
(2) ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของทกุกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการกองทนุ
รวมอ่ืนเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของแต่ละกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการกองทนุ
รวมเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ  
 
หน่วยลงทนุตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า หน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีจดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 เทา่นัน้ แตไ่มร่วมถงึหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
 
3.13.1.12 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเสี่ยง (hedging) เพ่ือ
เป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยไมเ่กินมลูคา่ความเส่ียงทัง้หมดท่ีกองทนุมีอยู ่
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3.13.1.13 บริษัทจดัการอาจทําธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนในนามกองทนุได้ โดยมีมลูค่าธุรกรรมรวมกนัทัง้สิน้
ไมเ่กินร้อยละ 25 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
คําว่า “ธุรกรรม” ตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า ราคาซือ้รวมกบัผลประโยชน์ท่ีกองทนุพึงได้รับจากธุรกรรมการซือ้โดยมี
สญัญาขายคืน จนถงึวนัท่ีมีการคํานวน 
 
3.13.1.14 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทัง้สิน้ไม่เกิน   
ร้อยละ 25 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน ทัง้นี ้การคํานวณมลูค่าธุรกรรมดงักล่าว บริษัทจดัการจะคํานวณโดยใช้
มลูคา่หลกัทรัพย์ท่ีให้ยืม รวมผลประโยชน์ท่ีพงึได้รับจนถงึวนัท่ีคํานวณมลูคา่ธุรกรรมดงักลา่ว  

ในกรณีท่ีธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ในขณะท่ีกองทนุเข้าทําธุรกรรม มีมลูค่าไม่เกินอตัราส่วนท่ีกําหนดในวรรคหนึ่ง หาก
ต่อมาธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนดงักลา่วโดยมิได้เกิดจากการทําธุรกรรมเพิ่มเติม บริษัทจดัการ
จะยงัคงมีไว้ซึง่ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ดงักลา่วตอ่ไปได้ 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัทํารายงานโดยระบวุนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราสว่นการลงทนุท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุและสง่
รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้
มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงานดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานสามารถตรวจสอบได้ 
 
3.13.1.15 การคํานวณมลูค่าการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพ่ือการคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 
3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 ข้อ 3.13.1.5 และข้อ 3.13.1.6 (1) ให้นบัมลูค่าท่ีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งมีหน้าท่ีต้องชําระตามสญัญา
ซือ้ขายล่วงหน้า รวมคํานวณในอตัราส่วนของบุคคลท่ีเป็นคู่สญัญาดงักล่าว เว้นแต่กรณีท่ีกองทุนได้ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง
สญัญานัน้ในศูนย์ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามท่ีกําหนดในข้อ
ดงักลา่ว 
 
3.13.1.16 นอกจากการคํานวณตามข้อ 3.13.1.15 แล้ว ให้บริษัทจดัการคํานวณอตัราส่วนท่ีผู้ออกสินค้าของสญัญาซือ้
ขายลว่งหน้า หรือผู้ ท่ีต้องชําระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้า (limit of underlying issuer or third party) โดยให้คํานวณ
อตัราสว่นเสมือนกองทนุลงทนุในสนิค้านัน้โดยตรง ทัง้นี ้เฉพาะกรณีท่ีการเข้าเป็นคู่สญัญาในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเป็นผล
หรืออาจเป็นผลให้กองทนุมีความเส่ียงต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้าหรือผู้ ท่ีต้องชําระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้า 
โดยให้ใช้มลูค่าตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (notional amount) เป็นมลูค่าท่ีใช้ในการคํานวณ เว้นแต่ในกรณีท่ี
เป็นสญัญาออปชนั ให้บริษัทจดัการใช้มลูคา่ตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (notional amount) ซึง่คณูกบัค่าเดลต้า
ของสญัญาออปชนั 
 
3.13.1.17 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 ข้อ 3.13.1.5 และข้อ 3.13.1.6 (1) ให้บริษัทจัดการ
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้รวมทัง้เง่ือนไขตามข้อ 3.13.1.18 ด้วย  

(1) ในกรณีท่ีทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนท่ี      
ผู้ออกทรัพย์สนิหรือผู้ ท่ีเป็นคูส่ญัญาดงักลา่ว หรือคํานวณอตัราสว่นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั แล้วแต่
กรณี ก็ได้  



 

กองทนุเปิด ยโูอบี โกลบอล แอลโลเคชัน่ เพ่ือการเลีย้งชีพ 21 

(2) ในกรณีท่ีทรัพย์สินมีบคุคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั บริษัทจดัการจะเลือก
คํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนัรายใดรายหนึง่ก็ได้ 
3.13.1.18 การคํานวณอตัราส่วนท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกันตามข้อ 3.13.1.17 จะทําได้ต่อเม่ือ
บคุคลดงักล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จํานวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไล่เบีย้โดยไม่มีข้อกําหนดลบล้าง
หรือจํากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือคํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เตม็จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข  
 
3.13.1.19 ในกรณีท่ีตราสารแห่งหนี ้ในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุมีมลูค่าไม่เกินอตัราส่วนท่ี
กําหนดในข้อ 3.13.1 นี ้หากต่อมาตราสารแห่งหนีน้ัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าวโดยเหตท่ีุตราสารแห่งหนีถ้กูปรับลด
อนัดบัความน่าเช่ือถือ บริษัทจะดําเนินการแก้ไขอตัราสว่นให้เป็นไปตามท่ีกําหนดภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีมีการประกาศให้
ทราบถงึเหตดุงักลา่ว เว้นแตใ่นกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควรโดยได้รับผอ่นผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต 
 
3.13.1.20 บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์
อ้างอิงไทย หรือธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย บริษัทจดัการจะนบัมลูค่าของหลกัทรัพย์
อ้างอิงของใบแสดงสิทธิดงักลา่ว รวมในอตัราสว่นสําหรับหลกัทรัพย์อ้างอิงดงักลา่วท่ีกําหนดในข้อ 3.13.1 นี ้โดยถือเสมือน
หนึง่วา่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้โดยตรง  
 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจไม่นับมลูค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอตัราส่วนท่ี
คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญาท่ีกําหนดตามข้อ 3.13.1 ก็ได้ 
มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงท่ีนํามาคํานวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ่งให้มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยท่ีกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ 
 
(2) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ การนับมูลค่าของหลักทรัพย์ท่ีให้ยืมและมูลค่าของธุรกรรมการให้ยืม
หลกัทรัพย์ บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามวรรคหนึง่ของ (1) โดยอนโุลม 
 
3.13.1.21 ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนท่ี
กําหนดในข้อ 3.13.1 นี ้หากต่อมามีมูลค่าเกินอตัราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน บริษัทจัดการจะ
ยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจดัทํารายงานโดยระบช่ืุอ จํานวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวนัท่ีทรัพย์สิน
นัน้มีมูลค่าเกินอตัราส่วนการลงทุนท่ีกําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
ทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงานดงักล่าวไว้ท่ี
บริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานสามารถตรวจสอบได้   
 
3.13.1.22 ในกรณีท่ีการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีบริษัทใดเป็นผู้ออก เพ่ือเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวม เม่ือรวมกันทุกกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของ
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จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ บริษัทจดัการจะดําเนินการตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ดงันีคื้อ  

(1) ปฏิบติัให้เป็นไปตามประกาศท่ีกําหนดให้บริษัทจดัการสามารถรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืนได้ 
 
(2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนท่ีเกินอตัราส่วนการลงทนุดงักล่าว เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควร
โดยได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังาน และ 
 
(3) กรณีท่ีเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดงักล่าว เป็นผลให้กองทนุได้มาหรือเป็นผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทนัน้จนถึงหรือข้ามจดุท่ีต้องทําคําเสนอซือ้ บริษัทจดัการต้องดําเนินการเพ่ือให้ได้รับการยกเว้นการทําคําเสนอซือ้
โดยการลดสัดส่วนการถือหุ้ นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือย่ืนคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซือ้ ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือ
ครอบงํากิจการ ทัง้นี ้การลดสดัส่วนการถือหุ้นดงักลา่ว ให้บริษัทจดัการลดสดัสว่นตามสดัสว่นของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนท่ี
แตล่ะกองทนุได้มาจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืน 
 
3.13.1.23 ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนท่ี
กําหนดในข้อ 3.13.1 นี  ้หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 3.13.1.9 ข้อ 3.13.1.19        
ข้อ 3.13.1.21 และข้อ 3.13.1.22 และการเกินอตัราสว่นดงักลา่วมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม บริษัทจดัการ
จะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้   
 
บริษัทจัดการจะจัดทํารายงานโดยระบุช่ือ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันท่ี
ทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนท่ีกําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
ทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงานดงักลา่วไว้ท่ี
บริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานสามารถตรวจสอบได้ 
 
3.13.1.24 ข้อจํากดัการลงทนุข้างต้นจะไมนํ่ามาบงัคบัใช้ในกรณีท่ีปรากฏเหตตุามหวัข้อ “การเลกิโครงการจดัการกองทนุ
รวม” และบริษัทจดัการต้องดําเนินการเพ่ือเลกิกองทนุตามหวัข้อ “การดําเนินการของบริษัทจดัการเม่ือเลกิกองทนุรวม” ในสว่น
ข้อผกูพนั 
 
3.13.2 อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนในตา่งประเทศ 

3.13.2.1 บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลกั) ท่ีมีลักษณะตามท่ี
กําหนดในข้อ 3.12.2.1 เพียงกองทนุรวมเดียว เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุ โดยเฉล่ียรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
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3.13.2.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.2 (1) ท่ีมีอนัดบัความ
น่าเช่ือถืออยูใ่นสองอนัดบัแรก หรือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีสินค้าเป็นตราสารดงักลา่ว เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม 
โดยไมจํ่ากดัอตัราสว่น 
 
ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่งเม่ือรวมกนัแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของ
มลูค่าตราสารนัน้ในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ล่วงหน้าซึ่งระบุ
เวลาแน่นอน (auto redemption) 
 
3.13.2.3 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศท่ีนอกเหนือจากข้อ 3.13.2.2 เฉพาะท่ีมีอนัดบั
ความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) หรือสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีสินค้าเป็นตราสาร
ดงักล่าว เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้ เป็นคู่สญัญารายนัน้ ไม่
เกินร้อยละ 35 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าตราสาร
นัน้ในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ล่วงหน้าซึ่งระบุเวลาแน่นอน 
(auto redemption) 
 
การคํานวณอตัราสว่นตามวรรคหนึ่ง ให้นบัตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทกุประเภทท่ีผู้ออกหรือผู้ เป็นคู่สญัญาราย
ดังกล่าวเป็นผู้ ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้ สลกัหลัง ผู้ คํา้ประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สิน
เหลา่นัน้ รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย 
 
3.13.2.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ใน
อนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะสถาบนัการเงินต่างประเทศรายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 20 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
การคํานวณอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ ให้นบัมลูคา่ของทรัพย์สนิท่ีกองทนุลงทนุหรือมีไว้ดงัตอ่ไปนี ้รวมในอตัราสว่นดงักลา่ว 

(1) ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.2.5 และข้อ 3.13.2.6 (1) ท่ีสถาบนัการเงินต่างประเทศรายเดียวกนัเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั 
ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา 
 
(2) ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.2.5 และข้อ 3.13.2.6 (1) ท่ีธนาคารพาณิชย์ซึง่เป็นสาขาของสถาบนัการเงินต่างประเทศรายนัน้เป็น
ผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา 
 
ในกรณีท่ีกองทนุมีเงินฝากตามวรรคหนึง่หรือวรรคสอง โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการดําเนินงานของกองทนุ มิให้นบัมลูค่าของ
เงินฝากดงักลา่วรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ 
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3.13.2.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี ้ท่ีบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล       
ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่
จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกัน หรือคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 15 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน 
ทัง้นี ้ให้นบัรวมกบัอตัราสว่นการลงทนุในตราสารท่ีเสนอขายหรือออกโดยธนาคารพาณิชย์ท่ีเป็นสาขาของธนาคารในประเทศ
ด้วย 

(1) ตราสารแหง่หนีใ้นตา่งประเทศ ทัง้นี ้ต้องมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้  
 
(2) หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากข้อ 3.12.2.1  
 
การคํานวณอตัราส่วนอตัราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นบัทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และทรัพย์สินตามข้อ 3.13.2.6(1) ท่ีบคุคล
รายเดียวกนัเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา ซึง่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ รวม
ในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย  
 
3.13.2.6  บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากกรณีท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.3 ข้อ 3.13.2.4 
และข้อ 3.13.2.5 เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมตามอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้

(1) การลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักล่าวซึ่งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั 
หรือคูส่ญัญา ต้องมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง   ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือ
คูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
(2) การลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตาม (1) เม่ือคํานวณรวมทกุบคุคลท่ีเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั 
ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญาแล้ว ต้องมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
3.13.2.7 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินท่ีกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั    
ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ของกลุม่กิจการนัน้ไม่เกินอตัราอย่างใด
อยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 

(1) ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ 
(2) อตัราท่ีคํานวณได้จากนํา้หนกัของกลุม่กิจการดงักลา่วในตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้รวมกบัร้อยละ 10 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนัน้ ทัง้นี  ้ตัวชีว้ัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ท่ีมีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 
 
3.13.2.8 การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินท่ีบริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ายหรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สิน
ของกองทนุ หากทรัพย์สนิดงักลา่วเป็นองค์ประกอบท่ีใช้ในการคํานวณตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้ บริษัทจดัการอาจ
ลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนินัน้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกินผลรวม
ของนํา้หนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชีว้ัดและร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทัง้นี ้แทนอัตราส่วนท่ี
กําหนดไว้ในข้อ 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 ท่ีบคุคลต่อไปนีเ้ป็น  
ผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เป็นจํานวนท่ีมีมลูค่ารวมโดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 
ในรอบปีบญัชี หรือรอบอายกุองทนุรวม สําหรับกองทนุรวมท่ีมีอายนุ้อยกวา่1 ปี 

(1) ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  

(2) ธนาคารพาณิชย์  

(3) บริษัทเงินทนุ  

(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  

(5) บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  

(6) สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  

(7) ธนาคารตา่งประเทศ 
 
การคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามวรรคหนึง่ มิให้นบัมลูคา่ของทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนีร้วมในอตัราสว่นดงักลา่ว 

(1) เงินฝากในบญัชีเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทนุรวม  

(2) ทรัพย์สินท่ีคู่สญัญาในธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนโอนกรรมสิทธิให้แก่กองทุนรวม ทัง้นี ้ตามหลกัเณฑ์ท่ี
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
อตัราส่วนตามวรรคหนึ่งมิให้นํามาใช้บงัคบัในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวนัครบกําหนดอายโุครงการของกองทนุรวมท่ีมี
อายโุครงการตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป  
 
ในกรณีท่ีเงินฝากหรือตราสารแห่งหนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายเงินฝากท่ีกองทนุลงทนุในหรือมีไว้เกินอตัราสว่นท่ีกําหนดตามวรรค
หนึ่ง ให้บริษัทจดัการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักล่าวให้มีมลูค่ารวมโดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทุนรวมภายใน 30 วนันับแต่วนัสิน้รอบปีบญัชีนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะคํานวณอตัราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่ง
ทรัพย์สนิดงักลา่วโดยเฉล่ียตัง้แตว่นัแรกของรอบปีบญัชีนัน้จนถงึวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เป็นไปตามอตัราสว่นดงักลา่ว 
เม่ือบริษัทจดัการได้ปฏิบติัตามวรรคส่ีแล้ว บริษัทจดัการจะรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบภายในวนัทํา
การถดัจากวนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่ารวมโดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม เพ่ือให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว และผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนต้องแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 5 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับรายงานจากบริษัทจดัการกองทนุ 
 
หากบริษัทจัดการกองทุนไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคส่ีได้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจสัง่ให้บริษัทจัดการเลิก
กองทนุนัน้ 
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3.13.2.10 ในกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควร เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุอนัเน่ืองมาจากปัญหาความผนัผวน 
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพ่ือไมต้่องนําการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ในช่วง
เวลาท่ีเกิดความผนัผวนดงักลา่วมารวมคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.13.2.9 ได้สําหรับรอบปีบญัชีนัน้ 
 
3.13.2.11 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตาม      
ข้อ 3.13.2.3 ข้อ 3.13.2.4 ข้อ 3.13.2.5 และข้อ 3.13.2.6 (1) ให้นับมูลค่าท่ีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งมีหน้าท่ีต้องชําระตาม
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า รวมคํานวณในอตัราส่วนของบคุคลท่ีเป็นคู่สญัญาดงักลา่ว เว้นแต่กรณีท่ีกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้
ซึ่งสญัญานัน้ในศูนย์ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามท่ีกําหนดใน      
ข้อดงักลา่ว 
 
3.13.2.12 นอกจากการคํานวณตามข้อ 3.13.2.11 บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนท่ีผู้ ออกสินค้าของสัญญาซือ้ขาย
ลว่งหน้า หรือผู้ ท่ีต้องชําระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้า (limit of underlying issuer or third party) โดยให้คํานวณ
อตัราส่วนเสมือนกองทนุลงทนุในสินค้านัน้โดยตรง ทัง้นี ้เฉพาะกรณีท่ีการเข้าเป็นคู่สญัญาในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเป็น
ผลหรืออาจเป็นผลให้กองทนุมีความเส่ียงต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้าหรือผู้ ท่ีต้องชําระหนีต้ามข้อผกูพนัของ
สินค้า โดยให้ใช้มลูค่าตามขนาดของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (notional amount) เป็นมลูค่าท่ีใช้ในการคํานวณ เว้นแต่ใน
กรณีท่ีเป็นสญัญาออปชนั ให้บริษัทจดัการใช้มลูค่าตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (notional amount) ซึง่คณูกบัค่า
เดลต้าของสญัญาออปชนั 
 
3.13.2.13 ในการคํานวณอตัราสว่นตามข้อ 3.13.2.3 ข้อ 3.13.2.4 ข้อ 3.13.2.5 และข้อ 3.13.2.6 ให้บริษัทจดัการปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ในกรณีท่ีทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอตัราส่วนท่ี       
ผู้ออกทรัพย์สนิหรือผู้ ท่ีเป็นคูส่ญัญาดงักลา่ว หรือคํานวณอตัราสว่นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั แล้วแต่
กรณีก็ได้ 
(2) ในกรณีท่ีทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั บริษัทจัดการจะ
เลือกคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนัรายใดรายหนึง่ก็ได้ 
 
3.13.2.14 การคํานวณอตัราส่วนท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกันตามข้อ 3.13.2.13 จะทําได้ต่อเม่ือ
บคุคลดงักล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จํานวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไล่เบีย้โดยไม่มีข้อกําหนดลบล้าง
หรือจํากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือคํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เตม็จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข 
 
3.13.2.15 ในกรณีท่ีตราสารแหง่หนี ้ในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่าไม่เกินอตัราสว่นท่ี
กําหนดในข้อ 3.13.2 นี ้หากต่อมาตราสารแห่งหนีน้ัน้มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยสาเหตุถูกปรับลดอนัดบัความ
น่าเช่ือถือ บริษัทจดัการจะดําเนินการแก้ไขอตัราส่วนให้เป็นไปตามท่ีกําหนดภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีมีการประกาศให้
ทราบถงึเหตดุงักลา่ว เว้นแตใ่นกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควรโดยได้รับผอ่นผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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3.13.2.16 ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนท่ี
กําหนดในข้อ 3.13.2 นี ้หากต่อมามีมูลค่าเกินอตัราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน บริษัทจัดการจะ
ยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้  
 
ให้บริษัทจดัการจดัทํารายงานโดยระบช่ืุอ จํานวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิตามวรรคหนึง่ และวนัท่ีทรัพย์สิน
นัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนการลงทนุท่ีกําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 
ทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงานดงักลา่วไว้ท่ี
บริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานสามารถตรวจสอบได้ 
 
3.13.2.17 ในกรณีท่ีการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีบริษัทใดเป็นผู้ออก เพ่ือเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวม เม่ือรวมกันทุกกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของ
จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศสํานักงานคณะกรรม ก.ล.ต.
ดงันีคื้อ  
(1) ปฏิบติัให้เป็นไปตามประกาศท่ีกําหนดให้บริษัทจดัการสามารถรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืนได้ 
 
(2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนท่ีเกินอตัราส่วนการลงทนุดงักล่าว เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควร
โดยได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังาน และ 
 
(3) กรณีท่ีเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึง่หุ้นของบริษัทดงักลา่ว เป็นผลให้กองทนุได้มาหรือเป็นผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทนัน้จนถึงหรือข้ามจดุท่ีต้องทําคําเสนอซือ้ บริษัทจดัการต้องดําเนินการเพ่ือให้ได้รับการยกเว้นการทําคําเสนอซือ้
โดยการลดสัดส่วนการถือหุ้ นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือย่ืนคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซือ้ ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือ
ครอบงํากิจการ ทัง้นี ้การลดสดัสว่นการถือหุ้นดงักลา่ว ให้บริษัทจดัการลดสดัสว่นตามสดัส่วนของหุ้นของบริษัทจดทะเบียน
ท่ีแตล่ะกองทนุได้มาจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืน 
 
3.13.2.18 ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมลูค่าไม่เกินอตัราส่วนท่ี
กําหนดในข้างต้น หากต่อมามีมลูค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าวโดยไม่เข้าลกัษณะตาม ข้อ 3.13.2.15 ข้อ 3.13.2.16 และข้อ 
3.13.2.17 และการเกินอตัราส่วนดงักล่าวมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้ทรัพย์สินมาเพ่ิมเติม บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึ่ง
ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้  
 
ให้บริษัทจดัการจดัทํารายงานโดยระบช่ืุอ จํานวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิตามวรรคหนึง่ และวนัท่ีทรัพย์สิน
นัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทราบภายใน 
3 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูค่าเกินอตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงานดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการ
เพ่ือให้สํานกังานสามารถตรวจสอบได้ 
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3.13.2.19 ข้อจํากดัการลงทนุข้างต้นจะไมนํ่ามาบงัคบัใช้ในกรณีท่ีปรากฏเหตตุามหวัข้อ“การเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม” 
และบริษัทจดัการต้องดําเนินการเพ่ือเลิกกองทุนตามหวัข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเม่ือเลิกโครงการจัดการ
กองทนุรวม” 
 

4.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ (Class of Unit) :  
 
4.1 การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ : ไมมี่ 
 
4.2 ประเภทการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ : ไมมี่ 
 
4.3 รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ) : ไมมี่ 

 
5. การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
 
5.1 ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

- บริษัทจดัการ  

- ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

- Internet 

- การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 
 
5.2 รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกให้แก่ประชาชนทั่วไปในราคาหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายหน่วยละ 10 บาท   
บวกด้วยคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ทัง้นี ้หากยอดรวมการสัง่ซือ้มีมลูค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทนุของ
โครงการก่อนสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครัง้แรก โดยจะปิด
ประกาศท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
 
5.2.1 วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ และเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

ผู้สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถขอรับหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูสําคญั พร้อมกบัใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบเปิดบญัชี
หน่วยลงทนุ และคูมื่อภาษีเก่ียวกบัการลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพได้ท่ีบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และบริษัทจดัการจะจดัให้มีหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวมไว้ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการ 
และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถขอรับได้ทกุวนัในเวลาทําการ 
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5.2.2 วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุได้ด้วยตนเองท่ีบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไม่ต่ํากว่ามลูค่าขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน
ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 2.6 หรือข้อ 2.7 แล้วแต่กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุซึง่
มีคําเตือนเฉพาะสําหรับการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ และมีข้อความตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทัง้นําใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
เตม็จํานวน รวมทัง้สง่มอบเอกสารหรือหลกัฐานใด  ๆตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด (ถ้ามี) ไปท่ีบริษัทจดัการ  และ/หรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุตัง้แต ่2 คนขึน้ไป แตไ่มเ่กิน 4 คน ถือหน่วยลงทนุร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจ้งช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุ
เหล่านัน้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้ รับเงินท่ีได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ   
เงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกนั โดยจะถือเอาบคุคลท่ีมีช่ือตามเง่ือนไขการลงนามในคําขอเปิดบญัชีหน่วยลงทนุเป็นผู้ ใช้สิทธิใน
ฐานะ ผู้ ถือหน่วยลงทนุในการลงนามเอกสารสําคญัของกองทนุ 
 
ทัง้นี ้ผู้ลงทนุท่ีสนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องเปิดบญัชีซือ้หน่วยลงทนุด้วยตนเองท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยผู้ลงทนุท่ีสนใจจะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุต้องกรอกรายละเอียดและ
ข้อความตา่งๆ ในใบเปิดบญัชีหน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน และนําสง่พร้อมแนบหลกัฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือ
เอกสารหรือหลกัฐานอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการกําหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี) ไปท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
(ถ้ามี) หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้โดยการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิด ยโูอบี อนิคมั เดลี 
กองทนุเปิด ยโูอบี ชวัร์ เดลี กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอน็จอย และ      
กองทนุเปิด ไทย เทรเชอรี หรือกองทนุอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการเปิดให้บริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุมาเข้ากองทนุเปิด ยโูอบี  
โกลบอล แอลโลเคชัน่ เพ่ือการเลีย้งชีพ ตามเง่ือนไข วนั เวลา ท่ีระบใุนข้อ 8.2.1 และข้อ 8.2.2 และราคาในการสบัเปล่ียน
การถือหน่วยลงทนุตามท่ีระบไุว้ในข้อ 8.2.3 ทัง้นี ้การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุ
เปิดปลายทางดงักลา่ว จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนของกองทนุเปิดต้นทาง 
และกองทนุเปิดปลายทาง 
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หยดุการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดงักล่าว 
ซึง่จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว โดยบริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าก่อนวนัเร่ิม / หยดุการให้บริการ ทัง้นี ้โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ 
และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
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5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  

5.2.3.1 บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ผู้สัง่ซือ้ต้องชําระเงินคา่ซือ้ครัง้เดียวเตม็ตามจํานวนท่ีสัง่ซือ้โดยสามารถชําระเป็น 

-    เงินสด เงินโอน ได้จนถงึวนัสดุท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุ 
-    เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกับสํานักงานของ
บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด ได้จนถึงวนัสดุท้ายของ
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุ โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัท่ีตามวนัท่ีท่ีสัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพ่ือเข้าบญัชี 
เงินฝากประเภทกระแสรายวนัหรือประเภทออมทรัพย์ ท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือการนีข้องธนาคารดงัตอ่ไปนี ้

- ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน)   

- ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

-  ธนาคาร ซิตีแ้บงก์ เอน็.เอ.   

- ธนาคารพาณิชย์อ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบตอ่ไป 
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมบญัชีเพ่ือการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามข้างต้นและบญัชีสัง่ซือ้อ่ืนๆ 
ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยจะติดประกาศ ณ ท่ีทําการของบริษัทจัดการและสถานท่ีติดต่อของ
ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หลังจากท่ีบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้รับชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้แล้ว ผู้สัง่ซือ้จะได้รับหลกัฐานการรับ
ชําระเงินค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุน ทัง้นี  ้การสั่งซือ้หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือ 
บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงิน
ธนาคารดงักลา่วข้างต้น และได้รับเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเตม็จํานวนแล้ว  
 
ในกรณีท่ีเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารดงักล่าวถกูปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจดัการจะดําเนินการ
ยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ  
 
ผู้สัง่ซือ้ท่ีได้ชําระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากประเภท 
ออมทรัพย์ในนามของบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ท่ีธนาคารพาณิชย์ ซึ่งดอกผลในช่วงระยะเวลา
เสนอขายหน่วยลงทนุทัง้หมดจะนําเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทนุรวม  
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5.2.3.2 INTERNET 
เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการซือ้หน่วยลงทนุผา่นอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหกัเงินในบญัชีเงินฝาก
เป็นจํานวนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจํานวนดงักล่าวมายงับญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชี
กองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 
5.2.3.3 การชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีการอ่ืนๆ 

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมวิธีการชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนโดยวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอ่ืนใดเพ่ือเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการ 
 
ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุถกูต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงิน
ค่าซือ้หน่วยลงทนุในข้อ 5.2.3 แล้วนัน้ หากบริษัทจดัการไม่ได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในวนัทําการขายหน่วยลงทนุ 
จนเป็นผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนไว้ในบัญชี       
เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั่งซือ้หรือบัญชีกองทุนท่ีบริษัทจัดการเปิดไว้กับ
ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นบญัชีเดียวกบัท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุไปจนกว่าบริษัทจดัการจะได้รับใบ
คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครบถ้วนสมบูรณ์ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุที่คํานวณได้เมื่อสิน้วนัทําการขาย
หน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ซือ้จะได้รับตอ่ไป 
 
ทัง้นี ้สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 
5.2.4 การจดัสรรหน่วยลงทนุ 

ในกรณีท่ีมีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่เกินกว่าจํานวนเงินทนุของโครงการ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะได้รับหน่วยลงทนุตามท่ีสัง่ซือ้
หลงัจากท่ีได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวนแล้ว แต่หากในกรณีท่ีมีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเกินกว่ามลูค่าเงินทนุของ
โครงการ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุในการสัง่ซือ้โดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อน ได้ก่อน” ในกรณีท่ีสัง่ซือ้ในวนัเดียวกนั 
และมีมลูค่าเงินทนุของโครงการคงเหลือไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บริษัทจะจดัสรรให้กบัผู้ ถือหน่วยทกุรายเป็นมลูค่าขัน้ต่ํา 
รายละ 1,000 บาท (หนึง่พนับาทถ้วน) ก่อนในลําดบัแรก ทัง้นี ้จํานวนเงินดงักลา่วยงัไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 
โดยส่วนท่ีเหลือจะจัดสรรให้ตามสดัส่วนมูลค่าท่ีสัง่ซือ้หักด้วยมูลค่าขัน้ต่ําท่ีได้ทําการจัดสรรให้แล้ว หากมูลค่าเงินทุนของ
โครงการคงเหลือมีไม่เพียงพอท่ีจะจดัสรรให้กับผู้ ถือหน่วยลงทนุทุกรายตามมลูค่าขัน้ต่ําท่ีกําหนดไว้ บริษัทจดัการจะทําการ
จดัสรรมลูคา่เงินทนุของโครงการคงเหลือท่ีมีอยูท่ัง้หมดตามสดัสว่นมลูคา่ท่ีสัง่ซือ้ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรตามวิธีการท่ีบริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่
จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
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บริษัทจดัการจะไม่จดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่เข้า
ข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวม
และหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
 
5.2.5 การคืนเงินคา่สัง่ซือ้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะคืนเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีตา่งๆ ภายใต้เง่ือนไขท่ีกําหนดดงัตอ่ไปนี ้
5.2.5.1 กรณีท่ีบริษัทจดัการยกเลกิการจดัตัง้กองทนุรวมท่ีอยูร่ะหวา่งการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก  
บริษัทจดัการจะรายงานให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยติุการขายหน่วยลงทนุภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ียติุการ
ขายหน่วยลงทุนนัน้ และจะดําเนินการคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึน้จากเงินท่ีได้รับจากการ
จําหน่ายหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุ ภายใน 15 วนันบัแตว่นัถดัจากวนัยติุการขายหน่วยลงทนุ 
 
5.2.5.2 กรณีท่ีบริษัทจดัการยกเลิกการจดัตัง้กองทนุรวมหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก หาก
เกิดกรณีตามท่ีระบไุว้ในข้อ 1.9 “เง่ือนไข (อายโุครงการ)”  
 
บริษัทจดัการจะดําเนินการตามข้อ 5.2.5.1 โดยอนโุลม เว้นแต่ระยะเวลาในการคืนเงินจะดําเนินการภายใน 1 เดือนนบัแต่วนั
สิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุ 5.2.4 วิธีการจดัสรรหน่วยลงทนุ 
 
5.2.6 เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ  

การลงทนุในกองทนุให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
กําหนดในกฎหมายภาษีอากร 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะพิจารณาหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรือปฏิเสธไมรั่บ และ/หรือระงบัการดําเนินการตามคําสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุ และ/หรือยกเลกิคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือแตบ่างสว่น โดยไมต้่องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า
ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

5.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่
สามารถดํารงสดัส่วนตามท่ีกฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลกัทรัพย์ท่ีจะลงทนุเพ่ือให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทนุ 
 
5.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการได้รับจากผู้ ซือ้หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตาม
ความเป็นจริง 
 
5.2.6.3  กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทนุของกองทุนเกินกว่า
จํานวนท่ีได้รับอนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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5.2.6.4 กรณีท่ีการสั่งซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินท่ีบริษัทจัดการได้รับ
อนุญาตให้สามารถนําไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์หลกัของกองทนุซึง่มีนโยบายท่ีจะนําเงินลงทนุสว่นใหญ่ไปลงทนุในตา่งประเทศ 
 
5.2.6.5 กรณีท่ีกองทุนหลกัปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิก  
คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ 
 
5.2.6.6 กรณีท่ีการสั่งซือ้หน่วยลงทุนนัน้ทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามท่ีกําหนดโดย
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทนุเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุหรือมีข้อสงสยัตามสมควรวา่จะเป็นกรณีดงักลา่ว 
 
5.2.6.7 กรณีอ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบติัตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
เช่น กฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควรเพ่ือ
รักษาผลประโยชน์ของกองทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ/หรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ 
 
5.2.7 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  

ในการขอเปิดบญัชีหน่วยลงทนุ ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประจําตวั พร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง 
ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) กรณีบคุคลธรรมดา  

(ก) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือ  

(ข) สําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการและสําเนาทะเบียนบ้าน หรือ  

(ค) สําเนาหนงัสือเดินทาง (เฉพาะชาวตา่งประเทศ) 

และ/หรือเอกสารหรือหลกัฐานใดๆ ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

(2) กรณีนิติบคุคล  

(ก) สําเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์  

(ข) สําเนาบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น  

(ค) ตวัอยา่งลายมือช่ือของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลและเง่ือนไขในการลงนาม  

(ง) หนงัสือมอบอํานาจ (ถ้ามี)  

(จ) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล 

และ/หรือเอกสารหรือหลกัฐานใดๆ ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
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6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก 

6.1 ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 

- บริษัทจดัการ  

- ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

- Internet 

- บตัรเครดิต (ถ้ามี) 

- บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular Saving Plan)  
- การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 
 
6.2 รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก  : 
 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ โดยราคาขายหน่วยลงทนุดงักล่าว
เป็นราคาท่ีได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 
ทัง้นีห้ลกัเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดท่ีระบไุว้ในข้อ 16 เร่ือง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ
และการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุ หลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ี
มลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง” 
 
ผู้สนใจลงทนุสามารถทําการซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ทกุวนัทําการ
ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ในระหว่างเวลาเร่ิมเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจดัการจะกําหนดวนัเร่ิมทําการขายหน่วย
ลงทุนภายใน 15 วัน นับตัง้แต่วนัถัดจากวนัจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งจะระบุไว้ใน
หนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญัตอ่ไป  
 
6.2.1 วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วน ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ 
 

ผู้สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถขอรับหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูสําคญั ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  ใบเปิดบญัชี และคู่มือภาษี
ได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และบริษัทจดัการจะจดัให้มีหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวม
ไว้ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถ
ขอรับได้ทกุวนัในเวลาทําการ 
 
6.2.2 วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  
 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุได้ด้วยตนเองท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้ 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมต่ํ่ากวา่มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามท่ีระบไุว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 
แล้วแตก่รณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความตา่งๆ ในใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทัง้นําใบ
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คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเตม็จํานวน รวมทัง้สง่มอบเอกสารหรือหลกัฐานใดๆ ตามท่ีบริษัทจดัการ
กําหนด (ถ้ามี) ไปท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
ทัง้นี ้ผู้ลงทนุท่ีสนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องเปิดบญัชีซือ้หน่วยลงทนุด้วยตนเองท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยผู้ลงทนุท่ีสนใจจะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุต้องกรอกรายละเอียดและ
ข้อความต่างๆ ในใบเปิดบญัชีหน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลกัฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/
หรือเอกสารหรือหลกัฐานอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการกําหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี) ไปท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืนหรือวธีิการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
ในการสัง่ซือ้ ผู้สัง่ซือ้รับรองท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุตามจํานวนท่ีสัง่ซือ้หรือน้อยกว่าท่ีสัง่ซือ้ไว้ตามท่ีบริษัทจดัการจะพิจารณา
จดัสรรให้ โดยไม่เปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนการสัง่ซือ้ดงักล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบีย้ในกรณีท่ีไม่ได้รับการ
จดัสรรตามจํานวนท่ีสัง่ซือ้  
 
บริษัทจดัการจะดําเนินการรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามจํานวนทัง้หมดท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัทําการซือ้ขายหน่วย
ลงทุนท่ีกําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 หรือกรณีอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขาย
หน่วยลงทนุให้ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไว้ในข้อ 6.2.6 เร่ือง เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ  
 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถย่ืนเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และชําระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีการขายหรือรับบริษัท
จัดการ หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และเม่ือเจ้าหน้าท่ีของบริษัทจัดการ หรือผู้ สนับสนุนซือ้คืน ได้
ตรวจสอบเอกสารการสัง่ซือ้และเงินค่าสัง่ซือ้ว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนท่ีเจ้าหน้าท่ีได้     
ลงนามรับรองให้กบัผู้สัง่ซือ้ไว้เป็นหลกัฐาน  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หยดุการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดงักล่าว 
ซึง่จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว โดยบริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าก่อนวนัเร่ิม / หยดุการให้บริการ ทัง้นี ้โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ 
และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  
 

6.2.3.1 บริษัทจดัการ / ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

(1) ผู้ลงทนุสามารถชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุครัง้เดียวเต็มจํานวนท่ีสัง่ซือ้ โดยชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินสด 
เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบัสํานกังานของ
บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด ท่ีรับคําสัง่ซือ้ภายในวนัทําการ
ขายหน่วยลงทนุเทา่นัน้ 
 
โดยผู้ สั่งซือ้จะต้องลงวันท่ีตามวันท่ีท่ีสั่งซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายเพ่ือบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรือ
ประเภทออมทรัพย์ ท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือการนีข้องธนาคารดงัตอ่ไปนี ้
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- ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน)  
 

- ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 
 

- ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 
 

- ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 
 

- ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  
 

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  
 

- ธนาคาร ซิตีแ้บงก์ เอน็.เอ.   
 

- ธนาคารพาณิชย์อ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบตอ่ไป 
 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมบญัชีเพ่ือการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามข้างต้นและบญัชีสัง่ซือ้อ่ืนๆ 

ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบในภายหลงั โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังาน
ของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
(2) ในกรณีท่ี เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีผู้สัง่ซือ้ชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุไม่สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ี         
ผู้สัง่ซือ้ชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครัง้แรกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิก   
คําสัง่ซือ้นัน้ๆ ทนัที 
 
(3) ในการชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุ หากมิใช่กรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทุนของกองทนุรวมอ่ืนท่ีจดัตัง้
โดยบริษัทจัดการ เพ่ือซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหกักลบ    
ลบหนีก้บับริษัทจดัการไมไ่ด้ 
 
(4) ผู้ลงทนุท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและได้ชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุแล้วจะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขอคืนเงินค่า
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้ 
 
6.2.3.2 INTERNET  
เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการซือ้หน่วยลงทนุผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหกัเงินในบญัชีเงินฝาก
เป็นจํานวนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจํานวนดงักล่าวมายงับญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชี
กองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 
 
6.2.3.3 บตัรเครดิต (ถ้ามี) 
 

เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการซือ้หน่วยลงทนุผ่านบตัรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการหกัเงินใน
บญัชีบตัรเครดิตเป็นจํานวนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในการทํารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจํานวนดงักล่าวมายงับญัชี
สัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบรษัทจดัการเปิดขึน้ 
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6.2.3.4 บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular Saving Plan)  

สําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีซือ้หน่วยลงทนุแบบสม่ําเสมอด้วยวิธีหกับญัชีเงินฝากธนาคารหรือบญัชีบตัรเครดิต บริษัทจดัการ
จะดําเนินการให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีเงินครบตามท่ีระบุไว้ใน 
“หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุ และใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้า” เท่านัน้
เพ่ือซือ้หน่วยลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ สัง่ซือ้ในงวดใดมีไม่เพียงพอท่ีบริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้มีการหกับญัชีเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุไมว่า่ในกรณีใดๆ  หรือในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะซือ้หน่วยลงทนุ
มากกวา่ 1 กองทนุ และเงินในบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตมีไม่เพียงพอท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุได้ครบตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ระบไุว้ทัง้หมด บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตตามเง่ือนไขและข้อกําหนดท่ีระบุ
ใน“หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุ และใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้า“ ทัง้นี ้
บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตในงวดถดัไปตามปกติ  
 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอท่ีจะหกัออกจาก
บญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกนั บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการใช้บริการสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุด้วยวิธีหกับญัชีเงินฝากธนาคารหรือบญัชีบตัรเครดิตสําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุรายดงักลา่วทนัที โดยถือว่าได้รับ
ความยินยอมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
 
6.2.3.5 การชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีการอ่ืนๆ  
 

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมวิธีการชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนโดยวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอ่ืนใดเพ่ือเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการ  
 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการจะเร่ิมชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนโดยวิธีการอ่ืนๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ
ลว่งหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และประกาศ
ในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้การดําเนินการและหลกัเกณฑ์ต้องเป็นไปตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
 
ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุถกูต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงิน
ค่าซือ้หน่วยลงทนุในข้อ 6.2.3 แล้วนัน้ หากบริษัทจดัการไม่ได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในวนัทําการขายหน่วยลงทนุ
จนเป็นผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนไว้ในบญัชี    
เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวนัในนามของบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้กบัธนาคาร
พาณิชย์ ซึง่เป็นบญัชีเดียวกบัท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ ไปจนกว่าบริษัทจดัการจะได้รับใบ คําสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุครบถ้วนสมบรูณ์ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้เม่ือสิน้วนัทําการขายหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ี
ได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ซือ้จะได้รับตอ่ไป 
 
ทัง้นี ้สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
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6.2.4 การจดัสรรหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะดําเนินการขายหน่วยลงทนุตามจํานวนทัง้หมดท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุและ
เพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุท่ีขายในวนัทําการถดัจากวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุเว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจดัการจะใช้
มลูคา่หน่วยลงทนุของสิน้วนัทําการขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ 
 
ในกรณีท่ีการสั่งซือ้หน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามท่ีได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการจดัสรรหน่วยลงทนุ โดยใช้หลกัการสัง่ซือ้ก่อนได้ก่อนตามวนัท่ีได้รับ
ใบคําสัง่ซือ้พร้อมเงินคา่ซือ้เตม็จํานวน  
ในกรณีท่ีการสัง่ซือ้พร้อมกนั บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรตามสดัส่วนท่ีซือ้เข้ามา ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะ
จดัสรรหรือไมจ่ดัสรรหน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
 
บริษัทจดัการจะไม่จดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่เข้า
ข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวม
และหน้าท่ีของบริษัทจดัการ  
 
6.2.5 การคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ 
 

ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน บริษัทจดัการจะดําเนินการคืนเงิน
ชําระค่าซือ้ในส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายช่ือผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนและจัดส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยงัท่ีอยูใ่นใบคําขอเปิดบญัชีภายใน 5 วนัทําการนบัจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้รับเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุท่ี
ไมไ่ด้รับการจดัสรรนัน้  
 
6.2.6 เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตาม
คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือยกเลิกคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ทราบลว่งหน้าในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 
6.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการไม่
สามารถดํารงสดัส่วนตามท่ีกฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลกัทรัพย์ท่ีจะลงทนุเพ่ือให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทนุ 
 
6.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตาม
ความเป็นจริง 
 
6.2.6.3 กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทนุของกองทุนเกินกว่า
จํานวนท่ีได้รับอนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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6.2.6.4 กรณีท่ีการสั่งซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลทําให้จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินท่ีบริษัทจัดการได้รับ
อนุญาตให้สามารถนําไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์หลกัของกองทนุซึง่มีนโยบายท่ีจะนําเงินลงทนุสว่นใหญ่ไปลงทนุในตา่งประเทศ 
 
6.2.6.5 กรณีท่ีกองทุนหลกัปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิก 
คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ 
6.2.6.6 กรณีท่ีการสั่งซือ้หน่วยลงทุนนัน้ทําให้หรือจะทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามท่ีกําหนดโดย
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทนุเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุหรือมีข้อสงสยัตามสมควรวา่จะเป็นกรณีดงักลา่ว 
 
6.2.6.7 กรณีอ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบติัตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
เช่น กฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควรเพ่ือ
รักษาผลประโยชน์ของกองทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ/หรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ 
 
6.2.7 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี 
 

ผู้สนใจลงทุนยงัไม่เคยเปิดบญัชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบญัชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบญัชีให้
ครบถ้วนชดัเจน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประจําตวัพร้อมลงนามรับรองความถกูต้องตามข้อ 5.2.7 ทัง้หมด 
 
6.2.8 วนัและเวลาทําการขายหน่วยลงทนุ 
 

ผู้ลงทนุสามารถทําการซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ทกุวนัทําการซือ้
ขายหน่วยลงทนุ ในระหวา่งเวลาเร่ิมเปิดทําการถงึเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจดัการจะกําหนดวนัเร่ิมทําการขายหน่วยลงทนุ
ภายหลังระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกภายใน 15 วัน นับตัง้แต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึง่จะระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนตอ่ไป  
 
บริษัทจัดการกําหนดให้วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวนัทําการของ
กองทนุรวมในตา่งประเทศท่ีกองทนุลงทนุไว้ และ/หรือวนัทําการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศท่ีกองทนุหลกัจดทะเบียน 
และเป็นวันทําการท่ีสามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวม
ต่างประเทศดงักล่าว และ/หรือวนัทําการท่ีบริษัทจดัการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุจากกองทนุ
หลกั และ/หรือตามท่ีบริษัทจดัการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม 
 
บริษัทจัดการจะประกาศวันท่ีเป็นวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานักงานของ
บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
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7. การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

7.1 ช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ : 

- บริษัทจดัการ  
- ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
- Internet 
- การสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 
 
7.2 รายละเอียดช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม  :  ไมมี่  
 
7.3 วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  :  รับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 
 
7.4 รายละเอียดวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม : 
 
7.4.1 วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

7.4.1.2 บริษัทจดัการ / ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
ทกุวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ โดยรายละเอียดจะระบใุน ข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้คืน บริษัทจดัการ
จะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดต่อขอรับใบคําสัง่ขายคืนและขายคืนหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน 
 
(2) ผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่ขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทัง้ย่ืนเอกสารท่ี
เก่ียวข้องตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด มายงับริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
 
ในการขายคืนหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถเลือกระบรุายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวนหน่วยลงทนุท่ี
ต้องการขายคืน หรือจะระบเุป็นจํานวนเงินท่ีต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนท่ีระบไุว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่
กรณี 
 
ทัง้นี ้จํานวนเงินดงักล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจะขายคืนในใบคําสัง่ขายคืนมากกวา่จํานวนหน่วยลงทนุท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทนุ หรือระบจํุานวนเงินท่ีต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทนุมากกว่ามลูค่าหน่วยลงทนุหกัด้วยค่าธรรมเนียม
การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ซึ่งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมดท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทนุนัน้ บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึก
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 
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(3) บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตามจํานวน
ทัง้หมดท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีกําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และ
ข้อ 12 
 
(4) บริษัทจดัการจะดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามจํานวนทัง้หมดท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนัทําการรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุ และยกเลกิจํานวนหน่วยลงทนุท่ีรับซือ้คืนในวนัทําการถดัจากวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักลา่ว เว้นแต่
กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิน้วันทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
 
(5) บริษัทจดัการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัถัดจากวนัคํานวณ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุของวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ เว้นแตก่รณีตามข้อ 10 
 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทัง้หมดกับสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิก
หน่วยลงทุนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนพร้อมทัง้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี
สําหรับค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัถัดจากวนั
คํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุของวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
 
(7) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ย่ืนความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทนุต่อบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน (ถ้ามี) และบริษัทจดัการหรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ยงัไม่สามารถรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของ    
ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้โดยอยูใ่นระหวา่งการดําเนินการของบริษัทจดัการ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจขอยกเลิกคําสัง่ขายคืนของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุได้ในระหว่างวนัทําการใดท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ย่ืน
ความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นีก้ารยกเลิกคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือได้รับการอนมุติัจาก
บริษัทจดัการ 
 
7.4.1.3 INTERNET  

บริษัทจดัการอาจรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ี
บริษัทจดัการกําหนด ซึง่ผา่นความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว 
 
7.4.1.4 การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ขายหน่วยลงทนุลว่งหน้า 

(1) สําหรับผู้ลงทนุท่ีถือหน่วยลงทนุไม่น้อยกว่า 5 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีซือ้ครัง้แรก และขายคืนหน่วยลงทนุเม่ืออายไุม่น้อยกว่า 
55 ปี หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีทพุพลภาพ หรือตายในระหว่างการถือหน่วยลงทนุ สามารถท่ีจะระบุวนัท่ีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ต้องการขายคืนล่วงหน้าโดยกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสัง่ขายหน่วยลงทนุล่วงหน้า” ซึ่งผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถระบุ
จํานวนเงินท่ีต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงินเท่าๆ กัน ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า 1,000 บาท และ
จํานวนเพิ่มขึน้เป็นทวีคณูของ 1,000 บาท เป็นรายเดือน 
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( 2 ) บริษัทจดัการจะทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามใบคําสัง่ขายหน่วยลงทนุลว่งหน้าตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบใุนทกุๆ 
วนัท่ี 25 ของเดือนท่ีถงึกําหนด และหากวนัท่ีดงักลา่วเป็นวนัหยดุทําการ บริษัทจดัการจะทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุในวนั
ทําการก่อนหน้า และในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทนุหกัด้วยค่าธรรมเนียมใดๆท่ีสามารถหกัจากเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุได้ 
(ถ้ามี) น้อยกวา่จํานวนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ให้ทําการขายคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ทัง้หมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้  และจะถือว่าคําสัง่ขายหน่วย ลงทนุล่วงหน้า
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุนัน้สิน้สดุลง 

( 3 ) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องการยกเลิก “คําสัง่ขายหน่วยลงทนุล่วงหน้า” ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอก “คําขอยกเลิก
การใช้บริการคําสัง่ขายหน่วยลงทนุลว่งหน้า” และนําสง่ให้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนภายในวนัท่ี 
10 ของเดือนท่ีต้องการให้ “คําสัง่ขายหน่วยลงทนุลว่งหน้า” มีผลยกเลกิ 

 
7.4.1.5 การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการจะเร่ิมรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้า 
 
7.4.2 การชําระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
การชําระเงินคา่ซือ้คืนหน่วยลงทนุ ให้เป็นไปตามเง่ือนไขดงันี ้
(1)  บริษัทจดัการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ
ภายใน 5 วนัทําการนบัแตว่นัถดัจากวนัคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุของวนัทําการ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบช่ืุอ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และจดัสง่ทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้ตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ได้แจ้งความประสงค์ไว้  
 
(2) สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการขายคืนหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกข้อมลู
การสัง่ซือ้/ขายหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเทา่นัน้  
 
(3) บริษัทจดัการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุท่ีรับซือ้คืน ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีมีการคํานวณมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ โดยจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของสิน้วนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ   
 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ทําให้ไมส่ามารถโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามท่ีแจ้งไว้ได้ เช่น บญัชีเงินฝาก
เป็นบญัชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบญัชี หรือ บญัชีของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
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ถกูระงบัการให้บริการ หรือกรณีอ่ืน ๆ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการจดัส่งเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบุช่ือ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และจดัสง่ทางไปรษณีย์หรือนําสง่โดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
7.5 ระยะเวลาในการรับซือ้คืน :  

ทกุวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตัง้แตเ่วลาเร่ิมเปิดทําการ ถงึ 14.00 น. 
 
7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้คืน :  
7.6.1 วนัและเวลาท่ีทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
กองทนุจะเปิดให้มีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้ทกุวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตัง้แตเ่วลาเร่ิมเปิดทําการ ถงึ 14.00 น. 
บริษัทจดัการกําหนดให้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นวนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการ และ/หรือวนัทําการของกองทนุ
รวมในต่างประเทศท่ีกองทนุลงทนุไว้ และ/หรือวนัทําการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศท่ีกองทนุหลกัจดทะเบียน และเป็นวนั
ทําการท่ีสามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวนัทําการของตวัแทนขายกองทนุรวมต่างประเทศดงักล่าว 
และ/หรือวนัทําการท่ีบริษัทจดัการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุจากกองทนุหลกั และ/หรือตามท่ี
บริษัทจดัการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม 
 
บริษัทจดัการจะประกาศวนัท่ีเป็นวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้ทราบลว่งหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)และประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี ้
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และประกาศเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
7.7 การขายคืนหน่วยลงทนุ : ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมต้่องแจ้งลว่งหน้า 
 
7.8 รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม  :  

การขายคืนหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมต้่องแจ้งลว่งหน้า  
 
บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง แก้ไข ขยาย หรือลดระยะเวลาการส่งคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุล่วงหน้าเป็นการชัว่คราว 
หรือถาวรได้ ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการก่อนวนัรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ ณ สถานท่ีทําการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
7.9 รายละเอียดเพิ่มเติม  :  

เง่ือนไขการขายคืนหน่วยลงทนุ  

7.9.1 บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ในโครงการ 
และ/หรือหนงัสือชีช้วนนีแ้ล้ว 
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7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องแสดงเอกสารหลกัฐานให้กบับริษัทจดัการ หรือตอบคําถามข้อมลู
สว่นบคุคลกรณีทํารายการทางโทรศพัท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอ่ืนใด เม่ือได้รับการร้องขอจากบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืนหรือสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ในการยืนยนัตวัตนของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
7.9.3 ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีย่ืนแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือสง่คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ จะทําการยกเลิก
หรือเปล่ียนแปลงไมไ่ด้ ทัง้นี ้เว้นแตจ่ะได้รับความเหน็ชอบจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 
 
7.9.4 ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจํุานวนหน่วยลงทนุและ/หรือจํานวนเงินท่ีต้องการขายคืนในใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทนุและ/หรือจํานวนเงินท่ีปรากฎในการบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุบริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือ
หน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ท่ีปรากฏตามท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้  
 
7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการท่ีออกจากเคร่ืองโทรสารของผู้สัง่ขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เทา่นัน้ บริษัทจดัการจะพิจารณาจากหลกัฐานท่ีปรากฏอยูก่บับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการทํารายการท่ีสมบรูณ์และอ้างอิงได้ 
 
7.9.6 กรณีเปล่ียนแปลงวนั เวลา วิธีการ หรือหยดุรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมการรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ   

บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสัง่ซือ้คืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่งคําสัง่
ล่วงหน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีบริษัทจดัการแต่งตัง้ได้ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาใน
การทําการให้แตกตา่งไปจากวนั เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการขยาย หรือลด
ระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปล่ียนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหวา่งประเทศ เป็นต้น 
 
7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ในการณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
(1) กรณีท่ีเอกสารหลกัฐานการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไมค่รบถ้วน 
(2) กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีทําการขายคืนหน่วยลงทนุยงัมิได้นําส่งเอกสารหลกัฐานต่างๆ ท่ีใช้เปิดบญัชีจนครบถ้วนผู้ ถือ
หน่วยลงทุนรายท่ีประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลกัฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน 
หน่วยลงทนุได้ 
 (3) กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีการเปล่ียนแปลงข้อมลูหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยงัมิได้ทําการแจ้งการเปล่ียนแปลง และ/
หรือนําสง่เอกสารหลกัฐานการเปล่ียนแปลงตา่งๆ ให้บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 (4) กรณีท่ีมีคําสัง่จากหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสัง่ให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงบั การสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
 
7.9.8 ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีใบหน่วยลงทนุท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุหรือบริษัทจดัการได้ออกไว้ให้ หากจะขายคืนหน่วย
ลงทนุจํานวนดงักล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทนุมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจดัการเพ่ือให้นายทะเบียนหน่วยลงทนุทําการโอน
หน่วยลงทนุนัน้เข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ (Scripless) ก่อน จงึจะขายคืนหน่วยลงทนุดงักลา่วได้ 
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เงื่อนไขอ่ืน :  

เง่ือนไขอ่ืน ๆ ของข้อ  7. “การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ” 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมข้อ 7. “การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ” ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ี
บริษัทจดัการกําหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัทําการก่อนวนัเร่ิมให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานท่ีทําการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ 

การขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้การปรับปรุง แก้ไข ดงักลา่วข้างต้นจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์โดยรวมของกองทนุและผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ 
 
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ” ดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข 
เร่ืองอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนมีการปรับเปล่ียน อย่างไรก็ดี 
หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปล่ียนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทนุไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจดัการ
จะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบโดยเร็วท่ีสดุ โดยประกาศไว้ ณ สถานท่ีทําการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 

8. การสับเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
8.1  ช่องทางการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ :  

- บริษัทจดัการ   
- ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
- Internet 
- การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 
 
8.2 รายละเอียดการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม :  
8.2.1 เง่ือนไขในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดได้ ภายในกลุ่มกองทุนเปิดท่ีบริษัทจัดการ
กําหนด ซึง่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการเท่านัน้ การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถึง การขายคืน
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง (“กองทนุเปิด
ปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในโครงการจดัการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุจาก
กองทนุเปิดต้นทาง ซึ่งได้หกัค่าธรรมเนียมใดๆท่ีสามารถหกัจากเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุได้ (ถ้ามี) เพ่ือนําไปชําระค่าซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ยโูอบี โกลบอล แอลโลเคชัน่ เพ่ือการเลีย้งชีพ สามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหว่างกลุ่ม
กองทนุเปิดท่ีบริษัทจดัการกําหนดได้ ดงัตอ่ไปนี ้
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1) สบัเปล่ียนระหวา่งกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของ
บริษัทจัดการได้ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
กําหนด การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุเปิดต้น
ทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ 
โดยบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุจากกองทนุ
เปิดต้นทางเพ่ือนําไปชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง โดยบริษัทจดัการจะยกเว้นคา่ธรรมเนียมดงักลา่ว 
ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสทิธิท่ีจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุของวนัทําการลา่สดุ
ก่อนหน้าวนัทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะเรียก
เก็บจากผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยตรงเม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุย่ืนคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และจะแจ้งวนัท่ีเร่ิมคิดค่าธรรมเนียม
ให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั พร้อมทัง้ติดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
สํานกังานของผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  
 

2) สับเปล่ียนระหว่างกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการกับกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ
ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการอ่ืน 
( 1 ) กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง ( Switch out )  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของ
บริษัทจดัการไปยงักองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการอ่ืนได้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุดงักล่าว 
หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุภายใต้
การบริหารของบริษัทจดัการอ่ืน (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ โดยบริษัทจดัการจะ
ดําเนินการนําเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทางเพ่ือนําไปชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดปลายทาง 
  

ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ด้วยตนเองโดยตรงท่ีบริษัทจดัการเท่านัน้ และบริษัทจดัการ
จะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุของวนัทําการลา่สดุ
ก่อนหน้าวนัทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ แต่ไม่ต่ํากว่า 200 บาท โดยบริษัทจดัการจะเรียกเก็บจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ
โดยตรงเม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุย่ืนคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 

 
( 2 ) กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง (Switch in) 
ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนโดยขายคืนหน่วยลงทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอ่ืน 
(“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ (“กองทนุเปิดปลายทาง”) โดยบริษัทจดัการ
จะยกเว้นคา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดปลายทาง  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุของวนัทํา
การล่าสุดก่อนหน้าวันทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุจะเรียกเก็บจากผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยตรงเม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุย่ืนคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และจะแจ้งวนัท่ีเร่ิมคิด
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ค่าธรรมเนียมให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั พร้อมทัง้ติดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ 
และ/หรือสํานกังานของผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
 
3) สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ มายงักองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพภายใต้
การบริหารของบริษัทจดัการ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการมายงั กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ซึ่ง
อยูภ่ายใต้การบริหารของบริษัทจดัการได้ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบถึงกองทนุท่ีสามารถสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่ให้ผู้ ถือหน่วยของกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ
ทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไปยงักองทนุเปิดอ่ืนๆ ภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) 
 
ทัง้นีก้ารสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทางดงักลา่ว จะต้องเป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนของกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 
 
บริษัทจดัการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดปลายทาง โดยขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียม ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุของวนัทําการล่าสดุก่อนหน้าวนัทํารายการสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะเรียกเก็บจากผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยตรง
เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทุนย่ืนคําสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และจะแจ้งวันท่ีเร่ิมคิดค่าธรรมเนียมให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ
ลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั พร้อมทัง้ติดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือสํานกังานของผู้สนบัสนนุการ
ขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยุดรับคําสั่งสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีท่ี 
บริษัทจดัการเหน็วา่การหยดุรับคําสัง่สบัเปล่ียนดงักลา่วจะเป็นประโยชน์สงูสดุ หรือมีผลในทางท่ีดีต่อกองทนุเปิดและผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการไมน้่อยกวา่ 3 วนั  
 
บริษัทจดัการจะดําเนินการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุในกรณีท่ีได้รับการชําระค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
เรียบร้อยแล้วเทา่นัน้ 
 
8.2.2 วนัและเวลาในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ดงันี ้
( 1 ) กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง ( Switch out )  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกได้ทกุวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ในระหว่างเวลาเร่ิมเปิดทําการ
ถงึเวลา 14.00 น.  
บริษัทจดัการกําหนดให้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนเป็น วนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการ และ/หรือวนัทําการของ
กองทนุรวมในตา่งประเทศท่ีกองทนุลงทนุไว้ และ/หรือวนัทําการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศท่ีกองทนุหลกัจดทะเบียน 
และเป็นวันทําการท่ีสามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวม
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ต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวนัทําการท่ีบริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนจาก
กองทนุหลกัและ/หรือตามท่ีบริษัทจดัการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม 
 
บริษัทจดัการจะประกาศวนัท่ีเป็นวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้ทราบลว่งหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัท
จดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน รวมถงึทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักล่าว ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร 
ทัง้นีบ้ริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทราบลว่งหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน รวมถงึทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
( 2 ) กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง (Switch in) 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้าได้ในทกุวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ในระหวา่งเวลาเร่ิมเปิดทํา
การถงึเวลา 15.30 น. 
 
บริษัทจดัการกําหนดให้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนเป็น วนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการ และ/หรือวนัทําการของ
กองทนุรวมในตา่งประเทศท่ีกองทนุลงทนุไว้ และ/หรือวนัทําการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศท่ีกองทนุหลกัจดทะเบียน 
และเป็นวันทําการท่ีสามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวม
ต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวนัทําการท่ีบริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนจาก
กองทนุหลกั และ/หรือตามท่ีบริษัทจดัการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม 
 
บริษัทจดัการจะประกาศวนัท่ีเป็นวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้ทราบลว่งหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ 
และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน รวมถงึทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักล่าว ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร 
ทัง้นีบ้ริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน รวมถงึทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
8.2.3 ราคาขายและราคารับซือ้คืน กรณีสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ  

ในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเม่ือสิน้วนัทําการสบัเปล่ียนจะกําหนด
ราคาขายและราคารับซือ้คืนดงันี ้ 
(1) กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุของวนัทําการสบัเปล่ียน
การถือหน่วยลงทนุ หกัด้วยคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี)   
 
(2) กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง 
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(2.1) การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ การกําหนดราคา
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุก่อนหน้าวนัท่ีบริษัทจดัการถือว่า
ได้รับเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง บวกด้วยคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี) 

(2.2) การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพท่ีอยู่ภายใต้การบริหาร ของบริษัทจดัการอ่ืน การกําหนด
ราคาขายหน่วยลงทนุจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุเม่ือสิน้วนัทําการท่ีบริษัทจดัการถือว่าได้รับเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจากกองทนุ
เปิดต้นทาง บวกด้วยคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี) 
 
ทัง้นี ้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้คํานวณราคาขายและราคารับซือ้คืนในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุข้างต้นจะต้องได้รับ
การรับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 
8.2.4 คา่ธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ  
ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนตามท่ีได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและ
คา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ และกองทนุรวม  
 
8.2.5 วิธีการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ  
บริษัทจดัการจะดําเนินการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงันี ้ 

(1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดตอ่ขอรับใบคําสัง่สบัเปล่ียนได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
(2) ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องระบเุป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทางเทา่นัน้  
(3) ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่สบัเปล่ียนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทัง้ส่งมอบเอกสารหรือ
หลกัฐานใด ๆ ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด (ถ้ามี) มายงับริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจํุานวนเงินท่ีต้องการสบัเปล่ียนในใบคําสัง่สบัเปล่ียนมากกว่ามลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุ
เปิดต้นทางหกัด้วยค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียน (ถ้ามี) ซึ่งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมดท่ีปรากฏอยู่ในรายการ
บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุทัง้หมด
เทา่ท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะสง่มอบหลกัฐานการรับคําสัง่สบัเปล่ียนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไว้
เป็นหลกัฐาน 
 
(4) ในกรณีการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นข้อจํากัดจํานวนเงินขัน้ต่ําในการ
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทางจากบริษัทจดัการ 
 
(5) บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทาง และจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุ
ของกองทนุเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดงันี ้
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(5.1) กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทาง
ตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวนัทําการถดัจากวนัท่ีมีการกําหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของรายการสบัเปล่ียนออกดงักลา่ว 
และจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทางในวนัทําการถดัจากวนัท่ีมีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทนุของ
รายการสบัเปล่ียนเข้าดงักลา่วตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการของกองทนุเปิดปลายทาง  
(5.2) กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้น
ทางในวนัทําการถดัจากวนัท่ีมีการกําหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของรายการสบัเปล่ียนออกดงักลา่วตามเง่ือนไขท่ีระบุ
ไว้ในโครงการจดัการของกองทนุเปิดต้นทาง และจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 
ในวนัจดทะเบียนกองทนุสําหรับการสบัเปล่ียนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก หรือในวนัทําการถดัจาก
วนัท่ีมีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทนุของรายการสบัเปล่ียนเข้าดงักล่าวสําหรับการสบัเปล่ียนภายหลงัการเสนอขาย
หน่วยลงทนุครัง้แรก 
 
(6) ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีสัง่สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการสบัเปล่ียนไม่ได้ หากรายการดงักล่าวนัน้ 
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ทํารายการจนเสร็จสิน้สมบรูณ์แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 
(7) ในกรณีการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างบริษัทจัดการกับบริษัทจัดการอ่ืน ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องมา
ดําเนินการด้วยตนเองโดยตรงท่ีบริษัทจดัการเทา่นัน้ 
 
8.2.6 การชําระเงินคา่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุสําหรับการสบัเปล่ียนระหว่างกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพภายใต้การบริหาร
ของบริษัทจดัการกบักองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการอ่ืนให้แก่กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพท่ี
ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะซือ้หน่วยลงทนุ หรือบริษัทจดัการท่ีรับผิดชอบดําเนินการกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพดงักลา่ว
ตามท่ีระบไุว้ในใบคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัทําการ นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการรับคําสัง่เปล่ียน
หน่วยลงทนุท่ีสมบรูณ์แล้ว 
 
8.2.7 การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 
บริษัทจดัการอาจนําเสนอวิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าการนําเสนอวิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนดงักล่าวได้รับความเห็นชอบจาก 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมรับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที่สํานกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)และ/หรือประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  
 
เงื่อนไขอ่ืน : 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม ข้อ 8. “การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ” ตามหลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการก่อนวนัเร่ิม
ให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานท่ีทําการของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
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9. การชาํระค่ารับซือ้คืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงนิ 

ในกรณีท่ีกองทนุรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ และผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุตกลงท่ีจะรับชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน บริษัทจดัการอาจชําระค่าขาย
คืนหน่วยลงทนุดงักล่าวเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยจะดําเนินการ
ตามวิธีการดงันี ้ 
 
9.1 บริษัทจดัการจะคํานวณมลูค่าหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีจะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทนุแทนเงินให้กบั
ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ โดยคํานวณจากมลูคา่ยติุธรรมท่ีบริษัทจดัการใช้คํานวณในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนนัน้ ณ วนัทําการ
ซือ้ขายหน่วยลงทนุ 
 
9.2 บริษัทจดัการจะดําเนินการโอนหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

9.2.1 กรณีท่ีมลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีจะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ มีมลูค่าน้อยกว่าจํานวนเงินท่ีผู้ขายคืน
หน่วยลงทนุจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะโอนหลกัทรัพย์ท่ีคํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กบัผู้ขายคืน
หน่วยลงทนุ และทําการจ่ายสว่นตา่งระหวา่งมลูคา่เป็นเงินสดให้กบัผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ 
 
ในกรณีท่ีกองทนุมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกบัการชําระคืนสว่นต่างตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการจะทําการจ่ายสว่นต่างให้กบั
ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ เม่ือกองทนุมีเงินสดคงเหลือ ณ สิน้วนัทําการใดถดัจากวนันัน้ 
 
9.2.2 กรณีท่ีมูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีจะโอนให้แก่ผู้ ขายคืนหน่วยลงทุน มีมูลค่ามากกว่าจํานวนเงินท่ี 
ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะโอนหลกัทรัพย์ท่ีคํานวณได้ตามข้อ 9.1 ให้กับ
ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ และผู้ขายคืนหน่วยลงทนุจะต้องจ่ายสว่นตา่งระหวา่งมลูค่าเป็นเงินสดให้กบักองทนุภายในระยะเวลาท่ี
บริษัทจดัการจะกําหนดตอ่ไป  
หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมลูค่าเท่ากับมลูค่าหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหกัด้วย
จํานวนเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีผู้ขายคืนหน่วยลงทนุพงึได้รับ 
 
9.3 กรณีท่ีมีผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงินมากกว่า 1 ราย 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเป็นผู้จดัสรรหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนนัน้ให้กบัผู้ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอ่ืนใด โดยแบ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กบั ผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละรายตามสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุ หรือตาม
วิธีการท่ีบริษัทจดัการเหน็วา่เหมาะสม หรือยติุธรรมกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
9.4 กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 9.2.1 ให้กบัผู้ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีรับค่าขายคืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอ่ืนแทนเงินท่ีมีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจ่ายเงินส่วนต่าง
ดงักลา่วให้กบัผู้ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีมีมลูคา่ขายคืนหน่วยลงทนุน้อยท่ีสดุก่อนตามลําดบั 
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10. การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการอาจเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
เปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

10.1 บริษัทจดัการพิจารณาโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่า
เกิดกรณีท่ีเข้าเหตดุงัตอ่ไปนี ้ 
(1) มีเหตจํุาเป็นทําให้ไมส่ามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล หรือ 

(2) มีเหตุท่ีทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ 
 
10.2 ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่า ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ไม่ถูกต้องตามท่ีระบุไว้ในข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและ
รายงานการชดเชยราคา 
 
ทัง้นี ้การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจดัการจะ
ดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) เล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวนัทําการนบัแต่วนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแต่
ได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังาน 
 
(2) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเล่ือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ 
ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 
 
(3) แจ้งการเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทัง้จดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตผุลของการเล่ือน และหลกัฐานการได้รับ
ความเหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานกังาน
โดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้ 
 
(4) ในระหว่างการเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักล่าวให้
บริษัทจดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องชําระคา่ขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามลําดบัวนัท่ีสง่คําสัง่ขายคืนก่อนหลงั 
 

11. การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทนุตามส่ัง 

11.1 บริษัทจดัการจะไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับคําสัง่ซือ้คําสัง่
ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ 
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(2) เม่ือบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีดังต่อไปนี ้โดยได้รับความ
เหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

(ก) มีเหตจํุาเป็นทําให้ไมส่ามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล   

(ข) ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 

(ค) มีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ   

 
ทัง้นี ้การไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขาย
คืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) จะกระทําไม่เกินหนึ่งวนัทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัจาก
สํานกังาน 
(3) หากกองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตกุารณ์ดงัต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมีนยัสําคญั 
(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุรวมลงทนุไม่สามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีท่ีกองทนุ
รวมลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แหง่นัน้เกินกวา่ร้อยละสบิของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

(ข) มีเหตกุารณ์ท่ีทําให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ 
(ค) มีเหตท่ีุทําให้กองทนุรวมไมไ่ด้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึง่เหตดุงักลา่ว
อยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการ และผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็ชอบด้วยแล้ว 
 
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับคําสัง่ซือ้ 
หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุแก่ผู้ลงทนุเฉพาะราย หากปรากฏข้อเทจ็จริงดงัตอ่ไปนี ้

(ก) บริษัทจดัการมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระทําดงัตอ่ไปนี ้

1. การกระทําท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  

2. การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 

3. การกระทําท่ีเป็นการปฏิบติัตามคําสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สนิ โดยบคุคลผู้ มีอํานาจตามกฎหมาย 
 
(ข) บริษัทจดัการไมส่ามารถดําเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเทจ็จริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ในสาระสําคญั 
 
11.2 เม่ือปรากฏเหตตุามข้อ 11.1 (1) – (4) ข้างต้น และบริษัทจดัการประสงค์จะไมข่าย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ให้บริษัทจดัการปฏิบติั ดงัตอ่ไปนี ้

(1) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 11.1 (1) (2) หรือ (3) บริษัทจดัการจะเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ
รายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถงึการหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 
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(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หรือการหยุดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุพร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ให้สํานกังานทราบโดย
พลนั 
 
(3) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุหรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุตามข้อ 11.1 (1) (2) และ (3) เกินหนึง่วนัทําการ บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ก่อนการเปิดรับคําสัง่ซือ้
หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
 
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของ
กองทนุรวมเปิด ณ วนัทําการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้สํานกังานทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่
ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 

(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย
หรือรับซือ้คืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบถึงการ
เปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 
 
11.3 บริษัทจดัการจะหยดุการขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้วหรือหยดุรับ 
คําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทนุไม่ถูกต้องตามข้อ 
16.4 และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้ง  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ คําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการหยดุขายหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อ    
ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ 
โดยพลนั 
 

12. การหยุดขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการ
หยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมได้เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร 
แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัทําการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลา
หยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 

 

13. เงื่อนไขและข้อจาํกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน 

1. บริษัทจดัการจะไม่จดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่
เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุ
รวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
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2. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีท่ีบุคคลใดหรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบั
ตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
 

14. การจ่ายเงนิปันผล 

14.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไมจ่่าย 
 
14.2 หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : ไมมี่ 
14.3 กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ : ไมมี่ 
 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทนุ 

15.1 คา่ธรรมเนียมรวม (เพดานคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีประมาณการได้ท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด) 
ระบรุายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2) : ตามรายละเอียดด้านลา่ง 
 
อตัราไมเ่กินร้อยละ 5 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
 
15.2 คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม : 
 
15.2.1 คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี: 

อตัราไมเ่กินร้อยละ 2.00 ตอ่ปี ขอมลูคา่ทรัพย์สนิทัง้หมดหกัด้วยมลูคา่หนีส้นิทัง้หมดท่ียงัไมไ่ด้รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ 
ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ของช่วงตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีคํานวณมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิครัง้ลา่สดุจนถงึวนัท่ีคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ ปัจจบุนั โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดงักลา่วเป็นรายวนั 
และบริษัทจดัการจะเรียกเก็บจากบญัชีกองทนุรวมภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควร 
 
15.2.2 คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ รายปี: 

อตัราไม่เกินร้อยละ 0.075 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมดหกัด้วยมลูค่าหนีส้ินทัง้หมดท่ียงัไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ของช่วงตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีคํานวณ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิครัง้ลา่สดุจนถงึวนัท่ีคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ ปัจจบุนั 
 
15.2.3 คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุรายปี: 

อตัราไม่เกินร้อยละ 0.20 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้หมดหักด้วยมูลค่าหนีส้ินทัง้หมดท่ียังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการ
จดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ของช่วงตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีคํานวณ
มลูค่าทรัพย์สนิสทุธิครัง้ลา่สดุจนถึงวนัท่ีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ ปัจจบุนั โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดงักลา่วเป็น
รายวนัและบริษัทจดัการจะเรียกเก็บจากบญัชีกองทนุรวมภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควร 
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15.2.4 คา่ธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทนุ : ไมมี่ 
 
15.2.5 คา่ธรรมเนียมการจดัจําหน่าย : ไมมี่ 
 
15.2.6 คา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  
คา่ใช้จ่ายดงัตอ่ไปนีท่ี้จะเรียกเก็บจากกองทนุรวม ตามจํานวนท่ีจ่ายจริง  

(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสมัพันธ์ ค่าส่ือโฆษณาประชาสมัพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้าน
การตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดๆ ตลอดจนการจดัสมัมนา จดัอบรมแนะนํากองทนุรวมและ
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการส่งเสริมการขาย (ถ้ามี) ทัง้นี ้ไม่เกินร้อยละ 0.40 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ โดย
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะเรียกเก็บหรือไมก็่ได้โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

(2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบญัชี ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดจากการปฏิบติัตามคําสัง่หรือตาม
กฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องในการจดัการกองทนุรวมเช่น 
คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพ่ือการรับชําระหนีใ้ดๆ ของกองทนุรวม 

(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศใน
หนงัสือพิมพ์รายวนั และค่าใช้จ่ายในการจดัทําและจดัพิมพ์ ใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 
ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ เอกสารท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทจดัการจดัทําขึน้ตามท่ีสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  

(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารท่ีเก่ียวกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอ่ืนใดท่ี
เก่ียวกบักองทนุ 

(5) ค่าจดัทํา จดัพิมพ์ และจดัสง่หนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี 
ข่าวสารกองทนุ และหรือเอกสารอ่ืนๆ ถงึผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีฟ้องร้องให้บริษัทจดัการปฏิบติัตามหน้าท่ี หรือเรียกค่า
สนิไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจดัการ เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม หรือเม่ือได้รับคําสัง่จาก
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คา่ใช้จ่ายด้านกฎหมายเพ่ือรักษาสทิธิของกองทนุ คา่ใช้จ่ายในการติดตามหนีข้องกองทนุ 

(7) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนีเ้ป็นทรัพย์สินอ่ืน แทนการชําระหนีด้้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี  ้ค่าธรรมเนียมศาล 
ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร 
ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัทางราชการ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการได้มาซึง่หลกัประกนัของสิทธิเรียกร้องอนั
เกิดจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืน 

(8) คา่ใช้จ่ายในการรับชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ คา่ใช้จ่ายในการชําระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

(9) คา่ธรรมเนียมธนาคารตา่งๆ คา่ไปรษณียากร และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

(10) คา่อากรแสตมป์ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการซือ้ขายหลกัทรัพย์  
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(11) คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ในการชําระบญัชี และเลกิกองทนุรวม รวมถงึารดําเนินการวางหลกัทรัพย์ (ถ้ามี) 

(12) คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพ่ือการรับชําระหนีใ้ดๆ 

(13) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร หรือภาษีอ่ืนใดท่ีเกิดขึน้หรือเก่ียวเน่ืองกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือตราสาร
หรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลกัทรัพย์ทัง้ในและต่างประเทศ เช่น การจดัหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดแูล เก็บรักษา ป้องกนั
ผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียม และคา่ใช้จ่ายในการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย
ท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันความเส่ียงในอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา หรือความเส่ียงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนใน
หลกัทรัพย์ทัง้ในและต่างประเทศ เช่น สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามท่ีจ่ายจริง รวมถึง
คา่ใช้จ่าย และคา่ธรรมเนียมอ่ืนใดเพ่ือให้กองทนุสามารถลงทนุในหลกัทรัพย์ดงักลา่ว เป็นต้น (ถ้ามี) 

(14) คา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบญัชี ซึง่รวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทัง้ในและต่างประเทศ ค่าท่ีปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบติัตามคําสัง่ หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทนุและการชําระบญัชี 

(15) คา่ใช้จ่ายในการติดตอ่ส่ือสารกบัผู้ เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิของกองทนุในตา่งประเทศ (ถ้ามี) 

(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพ่ือชําระราคาหลกัทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian 
สําหรับกรณีการลงทนุในตา่งประเทศ และคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการผิดนดัชําระราคา (failed trade) 

(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้ รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึง
คา่ธรรมเนียมและหรือคา่ใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องของผู้ รับฝากทรัพย์สนิในตา่งประเทศของกองทนุ 

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทนุรวม เช่น การจดัประชมุผู้ ถือหน่วย การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ ค่าสมดุเช็ค 
คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร คา่พาหนะ เป็นต้น  
ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมตามรายการดงักล่าวข้างต้น ยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดทํานอง
เดียวกนั (ถ้ามี)  
 
15.3 คา่ธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ :  

15.3.1 คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : ยกเว้น 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมในอตัราไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุของวนัทําการ
ก่อนหน้าวนัทํารายการซือ้หน่วยลงทนุสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะ
เรียกเก็บจากผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยตรงเม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุย่ืนคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และจะแจ้งวนัท่ีเร่ิมคิดค่าธรรมเนียมให้
ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั พร้อมทัง้ติดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือสํานกังาน
ของผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดงักลา่วกบัผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละกลุม่หรือแต่ละคนไม่
เท่ากนัได้ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งรายละเอียดหลกัเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ท่ีหน้าสํานกังานของ
บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และจะจดัให้มีข้อมลูไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
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15.3.2 คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee)  : ยกเว้น 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุของวนัทําการ
ก่อนหน้าวนัทํารายการซือ้หน่วยลงทนุสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะ
เรียกเก็บจากผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยตรงเม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุย่ืนคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และจะแจ้งวนัท่ีเร่ิมคิดค่าธรรมเนียมให้
ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั พร้อมทัง้ติดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และสํานกังานของ
ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดงักลา่วกบัผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละกลุม่หรือแต่ละคนไม่
เท่ากนัได้ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งรายละเอียดหลกัเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ท่ีหน้าสํานกังานของ
บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และจะจดัให้มีข้อมลูไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
15.3.3 คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) : มี 

กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง 

อตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุของวนัทําการลา่สดุก่อนหน้าวนัทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุแต่ไม่ต่ํากว่า 
200 บาท โดยบริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนจะเรียกเก็บจากผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยตรงเม่ือผู้ ถือหน่วยลงทุนย่ืนคําสั่ง
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเป็นการสบัเปล่ียนระหว่างกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะ
ยกเว้นคา่ธรรมเนียมดงักลา่ว และขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ
ของวนัทําการล่าสดุก่อนหน้าวนัทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุจะเรียกเก็บจากผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยตรงเม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุย่ืนคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และจะแจ้งวนัท่ี
เร่ิมคิดค่าธรรมเนียมให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วนั พร้อมทัง้ติดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ 
และ/หรือสํานกังานของผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
  
กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง  : ยกเว้น 

ทัง้นี ้ขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการล่าสุด 
ก่อนหน้าวนัทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะเรียก
เก็บจากผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยตรงเม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุย่ืนคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และจะแจ้งวนัท่ีเร่ิมคิดค่าธรรมเนียมให้
ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมทัง้ติดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
สํานกังานของผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดงักลา่วกบัผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละกลุม่หรือแต่ละคนไม่
เท่ากนัได้ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งรายละเอียดหลกัเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ท่ีหน้าสํานกังานของ
บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และจะจดัให้มีข้อมลูไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
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15.3.4 คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ : ไมมี่ 
 
15.3.5 คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ : ไมมี่ 
 
15.3.6 คา่ปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองท่ีกําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมมี่ 
 
15.3.7 คา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ : มี  
- คา่ธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือ สกลุ ท่ีอยู ่การออกใบหน่วยลงทนุในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอ  
อตัรารายการละ 50 บาท ทัง้นีเ้พ่ือมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ ถือ
หน่วยลงทนุในวนัท่ีย่ืนคําขอทํารายการดงักลา่ว  
 
- ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วย ในกรณีเลิกโครงการเพ่ือเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุตามอตัราและเง่ือนไขท่ีทางธนาคารพาณิชย์กําหนด 
 
ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้นเป็นอัตราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพิ่ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอ่ืนใด
ทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) ไว้แล้ว 
 
15.4 วิธีการคํานวณและการตดัจ่ายคา่ธรรมเนียม : 
ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทนุรวมตามท่ีระบุในข้อ 15.2.6 จะตดัจ่ายจากกองทนุรวมตามท่ีจ่ายจริง โดยบริษัทจดัการ
ด้วยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิท่ีจะตดัจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดงักล่าวในงวดเดียวหรือ
เฉล่ียตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทนุรวมเป็นรายวนั ทัง้นี ้การตดัจ่ายค่าใช้จ่ายดงักลา่วจะเป็นไปตามหลกัการบญัชีและ
วิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป หรือมาตรฐานการบญัชีท่ีกําหนดตามกฎหมายวา่ด้วยการนัน้ 
 
15.5 การเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย :  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) กรณีเพิ่มอตัราคา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่ายจะเพิ่มได้ไมเ่กินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบ
ระยะเวลา 1 ปี โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั โดยจะติดประกาศไว้ท่ีสํานกังาน
ของบริษัทจดัการสํานกังานใหญ่และสํานกังานสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และประกาศในหนงัสือพิมพ์
รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนั  
(2) กรณีท่ีบริษัทจดัการจะลดอตัราคา่ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย บริษัทจดัการจะติดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ 
สํานกังานใหญ่และสํานกังานสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
(3) ในกรณีท่ีกองทนุรวมมีมลูค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทนุรวมดงักล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการ
ตามอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ
ดงักลา่วเป็นแบบเรียกเก็บตามอตัราร้อยละของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ โดยค่าธรรมเนียมการจดัการใหม่จะเป็นอตัราท่ีไม่สงูกว่า
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ร้อยละของคา่ธรรมเนียมการจดัการเดิมท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บในช่วงเวลาท่ีกองทนุรวมมีมลูคา่ไมน้่อยกว่าห้าสิบล้านบาท
โดยคํานวณตามมลูค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ สํานกังาน
ใหญ่และสํานกังานสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงตามข้อ (1) (2) และ (3) บริษัทจดัการจะต้องแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 
วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัเปล่ียนแปลง 
15.6 หมายเหต ุ: ไมมี่ 
 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดาํเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้อง 
 
16.1 วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ
 : ตา่งประเทศ 
 
16.2 เง่ือนไขพิเศษ : 
 
16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด  
 
ในการคํานวณมลูค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรือหลกัทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจดัการจะใช้อตัราแลกเปล่ียน
เงินตราสกลุต ่างประเทศ (Spot Rate) ท่ีประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอ่ืนใดท่ีมีการเผยแพร่ข้อมลูและสามารถใช้อ้างอิง
ได้ ณ วนัทําการท่ีคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีเวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ  

ทัง้นี ้หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนท่ีใช้ในการ

คํานวณมูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงอัตรา
แลกเปล่ียนท่ีใช้อ้างอิงได้ในภายหลงั ให้เป็นไปตามประกาศของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือ
ตามท่ีได้รับความเหน็ชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์โดยไมถื่อเป็นการแก้ไขโครงการ 
 
16.2.2 บริษัทจดัการจะคํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้

(1) คํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัทําการ ภายใน 1 วนัทําการถดัไป  เว้นแต่กรณีกองทนุหลกั
ไมไ่ด้ประกาศ และ/หรือนําสง่ข้อมลูมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุหลกัให้กบับริษัทจดัการ และ/หรือกองทนุหลกัมีวนัหยดุทํา
การตรงกบัวนัทําการของกองทนุ และ/หรือมีวนัหยดุทําการต่อเน่ืองกนัจนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไม่สามารถคํานวณมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทุนทกุสิน้วนัทําการ ภายใน 1 วนัทําการถดัไป  บริษัทจดัการจะคํานวณมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุโดยไมช่กัช้า ทัง้นี ้ภายในวนัทําการท่ีบริษัทจดัการได้รับข้อมลูมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุหลกั 
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(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุภายใน 1 วนัทําการ
ถดัไป ทัง้นี ้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของสิน้
วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ เว้นแต่กรณี
กองทุนหลกัไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมลูมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทุนหลกัให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุน
หลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเน่ืองกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุภายใน 1 วนัทําการ
ถดัไป  บริษัทจดัการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยไม่ชกัช้า ทัง้นี ้ภายในวนัทําการท่ี
บริษัทจดัการได้รับข้อมลูมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุหลกั 
 
(3) ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุของวนัดงัตอ่ไปนี ้
(ก) วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยจะประกาศภายใน 2 วนัทําการถดัไป 
(ข) วนัทําการสดุท้ายของแตล่ะเดือน โดยจะประกาศภายใน 2 วนัทําการถดัไป 
(ค) วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนเพ่ือการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 2 วนัทําการถดัไป 

ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีท่ีกองทนุรวมกําหนดวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุแตล่ะครัง้หา่งกนัยาวกวา่หนึง่เดือน 

เว้นแตก่รณีกองทนุหลกัไมไ่ด้ประกาศ และ/หรือนําสง่ข้อมลูมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุหลกัให้กบับริษัทจดัการ และ/หรือ
กองทนุหลกัมีวนัหยดุทําการตรงกบัวนัทําการของกองทนุ และ/หรือมีวนัหยดุทําการต่อเน่ืองกนัจนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการ
ไม่สามารถประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทุนได้ภายในวนัทําการถดัจากวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน
ลา่สดุ บริษัทจดัการจะประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุโดยไม่ชกัช้า ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการ
คํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุ 
 
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนของวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะ
ประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่กรณีกองทุนหลกัไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทนุหลกัให้กบับริษัทจดัการ และ/หรือกองทนุหลกัมีวนัหยดุทําการตรงกบัวนัทําการของกองทนุ และ/หรือมีวนัหยดุทํา
การต่อเน่ืองกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนได้
ภายใน 2 วนัทําการถดัจากวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ บริษัทจดัการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยไมช่กัช้า ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ 
การประกาศมลูคา่และราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้
 
(1) ใช้ตวัเลขทศนิยมตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพ่ือให้ผู้ ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางท่ีเหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาท่ีผู้ ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการ
ตดัสนิใจลงทนุได้ และ 
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(3) จดัให้มีข้อมลูดงักล่าวไว้ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และสถานท่ีทกุแห่งท่ีผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุใช้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว้นแตใ่นกรณีของกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุประเภทสถาบนั บริษัทจดัการจะจดัให้มีข้อมลู
ดงักลา่วด้วยหรือไมก็่ได้ 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจ
หยดุคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุเฉพาะในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว และในกรณีท่ีมีเหตุให้บริษัทจัดการต้องยกเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุตัง้แตว่นัท่ีปรากฎเหตดุงักลา่ว 
 
16.2.3. การใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือ
จํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) คํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกั
สากล 
 
(2) คํานวณมลูคา่หน่วยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล สําหรับ
มลูคา่หน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งท่ี 4 ขึน้ สว่นมลูคา่หน่วยลงทนุเพ่ือใช้ 
ในการคํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้ 
 
(3) ประกาศมลูคา่หน่วยลงทนุตามท่ีคํานวณได้ใน (2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 
ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามท่ีคํานวณได้ใน (2) 
 
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แต่จะ
ใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้  
 
ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจดัการจะนําผลประโยชน์นัน้รวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทนุเปิด 
 
16.3 แหลง่ข้อมลูการเปิดเผยมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ : 

บริษัทจดัการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพ่ือให้ผู้ลงทนุทราบข้อมลูดงักลา่วในช่องทางท่ีเหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาท่ีผู้ ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการ
ตดัสินใจลงทนุได้ จดัให้มีข้อมลูดงักล่าวไว้ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และสถานท่ีทกุแห่งท่ีผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุใช้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว้นแต่ในกรณีของกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุประเภทสถาบนั บริษัทจดัการจะ
จดัให้มีข้อมลูดงักลา่วด้วยหรือไมก็่ได้  
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16.4 หลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  

1. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป แตไ่มถ่งึร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะจดัทําและ
ส่งรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีพบว่าราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง 
และจัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจัดการเพ่ือให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถ
ตรวจสอบได้ โดยรายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  

(2) ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(3) สาเหตท่ีุทําให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง 

(4) มาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง ทัง้นี ้เว้นแตใ่นกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจาก
ปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง  
 
ในกรณีท่ีเหตขุองความผิดพลาดซึง่ทําให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเน่ืองต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทนุครัง้ต่อไป เช่น การกําหนดอตัราดอกเบีย้ผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจดัการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทนุให้ถกูต้องนบัแต่
วนัท่ีบริษัทจดัการพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องด้วย  
 
2. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัรา
ตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะคํานวณราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงันบัแต่วนัท่ีพบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันท่ีราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนีเ้ฉพาะวันท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่
ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราสว่นตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุ
ท่ีถกูต้อง  
 
(1) จดัทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีพบว่า
ราคาหน่วยลงทนุนัน้ไม่ถกูต้อง และส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีคํานวณราคา
หน่วยลงทนุเสร็จสิน้ เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักล่าวภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการ
สง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้ 
(ก) ราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  
(ข) ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  
(ค) สาเหตท่ีุทําให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  
(ง) การดําเนินการของบริษัทจดัการเม่ือพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการ เพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สามารถตรวจสอบได้  
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(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุท่ีถุกต้องภายในวนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  
 
(3) ประกาศช่ือกองทนุรวมท่ีมีการแก้ไขราคาตาม (2) และวนั เดือน ปีท่ีมีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนงัสือพิมพ์รายวนั
อยา่งน้อยหนึง่ฉบบัภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว  
 
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ ซือ้หน่วยลงทุนหรือผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีได้ซือ้หรือขายคืน     
หน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนั
ทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว 
 
(5) จดัทํารายงานมาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และส่งรายงานดงักล่าว พร้อมทัง้สําเนารายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาท่ีจดัทําตาม (1) ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัทําการนบั
แตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ในกรณีท่ี
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการ
ป้องกนัให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะสง่สําเนาเอกสารท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองว่าการท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่
ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้แทน  
 
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องต่ํากวา่ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง (understate) บริษัทจดัการจะปฏิบติัดงันี ้ 

(ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึ่งมีมลูค่า
เท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง หากปรากฏว่าผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุ
เหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจะต้องลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเอง
เป็นจํานวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาท่ีขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็น
จํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพ่ือชดเชยราคาให้แก่กองทนุรวม เว้นแต่การท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่
ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  
 
(ข) กรณีท่ีเป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึง่มี
มลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุรวมเป็นจํานวน
เท่ากบัส่วนต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุ
เหลืออยู ่บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของกองทนุรวมเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ  
 
(2) กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง (overstate) บริษัทจดัการจะปฏิบติัดงันี ้ 
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(ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึง่มีมลูค่า
เท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถกูต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุรวมเป็นจํานวน
เทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุ  
(ข) กรณีท่ีเป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึง่
มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนท่ี
จะต้องลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาท่ีขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทนุท่ี
เหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพ่ือชดเชยราคา
ให้แก่กองทนุรวม เว้นแต่การท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคา
หลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไม่ถูกต้อง และ
ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  
 
ในกรณีท่ีบริษัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุรายใดมีมลูค่าไม่ถึงหนึ่งร้อย
บาท บริษัทจดัการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการจ่ายเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ แต่ถ้าบคุคลดงักลา่ว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันท่ีผู้ ดูแล
ผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 
 
การจ่ายเงินของกองทนุรวมเพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุตาม (1) (ข) หรือผู้ ซือ้หน่วยลงทนุตาม 2 (ก) บริษัทจดัการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทนุรวมก็ได้ 
 
4. บริษัทจดัการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จากราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 2 (3) ในหนงัสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจดัสง่เงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุและ
ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุ
ได้ 
 

17. ช่ือผู้เก่ียวข้อง 
 
17.1 ช่ือบริษัทจดัการ : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
 
17.2 ช่ือผู้ดแูลผลประโยชน์ : ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 
 
17.3 ช่ือผู้ประกนั  : ไมมี่ 
 (กรณีกองทนุมีประกนั) 
 
17.4 ช่ือผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ (Outsource) : ไมมี่ 

สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ : ไมมี่ 



 

กองทนุเปิด ยโูอบี โกลบอล แอลโลเคชัน่ เพ่ือการเลีย้งชีพ 66 

17.5 ท่ีปรึกษา : 

17.5.1 ช่ือท่ีปรึกษาการลงทนุ : ไมมี่ 

17.5.2 ช่ือท่ีปรึกษากองทนุ : ไมมี่ 
 
17.6 ผู้สอบบญัชี :  

นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ หรือนายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ หรือนายบรรจง พิชญประสาธน์ หรือนายเทอดทอง เทพมงักร หรือ
นายอดุม ธนรัูตน์พงศ์ หรือนางสาวชมภนูชุ แซแ่ต้ หรือนายไกรสทิธ์ิ  ศิลปมงคลกลุ 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบญัชี) : 
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ  
บริษัท เอเอน็เอส ออดิท จํากดั 
100/72 ชัน้ท่ี 22 อาคารวอ่งวานิช บี ห้องเลขท่ี 100/2 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
โทรศพัท์ 0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110 
 
หรือนายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ หรือนายเทอดทอง เทพมงักร หรือนางสาวชมภนูชุ แซ่แต้ หรือนายบรรจง พิชญประสาธน์ 
หรือนายไกรสทิธ์ิ  ศิลปมงคลกลุ หรือนายอดุม ธนรัูตน์พงศ์  
บริษัท พีวี ออดิท จํากดั 
100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท์ 0-2645-0080   โทรสาร 0-2645-0020 

หรือ บคุคลอ่ืนท่ีได้รับความเหน็ชอบตามประกาศวา่ด้วยการให้ความเหน็ชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดัการ 
จะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
 
17.7 การแตง่ตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) : ไมมี่ 
 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีของกองทุนรวม 

18.1 วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี : ไมเ่กิน 1 ปีนบัจากวนัสิน้สดุรอบบญัชีครัง้ก่อนหน้า 
 
18.2 วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก : ไมเ่กิน 1 ปีนบัจากวนัจดทะเบียนทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 
 
18.3 รายละเอียดเพิ่มเติม : ไมมี่ 
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19. การขอมตขิองผู้ถือหน่วยลงทนุ และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไข
วิธีการจัดการ 

19.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนท่ีได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว เม่ือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับ
จดทะเบียนเพิ่มจํานวนเงินทนุของกองทนุรวมแล้ว บริษัทจดัการจะแจ้งการดําเนินการดงักลา่วให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายทราบ 
โดยจะปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการ  
 
19.2 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือแก้ไขวิธีการจดัการ หากมิได้กระทําตามมติโดยเสียงข้างมากของ 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุรวม จะต้องได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
ในกรณีท่ีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน 
บริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจดัการไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทุนทกุคน และจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวนั
อย่างน้อยหนึ่งฉบบัภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัท่ีได้มีมติให้
แก้ไขเพิ่มเติมแล้วแตก่รณี 
 
19.3 การแก้ไขโครงการตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากปรากฏว่ามติของผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่เกินร้อยละ 55 
ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมสง่เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการขอ
มติและการนบัมติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์ เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินัน้ 
ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ เน่ืองจาก
ข้อจํากดัในการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการบริษัทจดัการกองทนุรวมอาจดําเนินการขอรับความ
เหน็ชอบจากสํานกังานตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนดได้ 
 
หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักลา่ว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การขอมติเพ่ือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้
ในมาตรา 129 แหง่พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 

20. ข้อกาํหนดอ่ืนๆ 

20.1  สทิธิประโยชน์ด้านภาษีของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
20.1.1 สทิธิและหน้าท่ีเก่ียวกบัภาษีของผู้ลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพจะเป็นไปตามกฎกระทรวง กฎหมาย 
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)  
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20.1.2 การลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพเพ่ือให้ได้สทิธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้อง
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) กําหนด 

20.1.3  หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพนีจ้ะนําไปจําหน่วย จ่ายโอน จํานําหรือนําไปประกนัมิได้ และบริษัทจดัการ
ของสงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจํานําหน่วยลงทนุ 

20.2 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
การลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพเพ่ือให้ได้สทิธิประโยชน์ทางภาษีนัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องประกาศกําหนดดงันี ้

20.2.1  ศกึษาและทําความเข้าใจกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง คู่มือภาษี และหนงัสือชีช้วนอยา่งละเอียดก่อนตดัสนิในลงทนุ  
และปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกําหนดอยา่งครบถ้วน 

20.2.2 ตรวจสอบรายละเอียดการลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพของผู้ ถือหน่วยลงทนุให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกําหนด และ/หรือท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

20.2.3 ปฏิบติัตามเง่ือนไขการใช้สทิธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือดําเนินการคืนสทิธิประโยชน์ทางภาษีให้ครบถ้วน
ถกูต้องตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด 
 
20.3 ในการจดัการกองทนุรวม บริษัทจดัการอาจกู้ ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนในนามกองทนุรวมได้ตาม
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวีธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทัง้นี ้การกู้ ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการ
ขายโดยมีสญัญาซือ้คืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ  
 
20.4 ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุและการทําประกนัภยัความรับผิดของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะ
เปล่ียนให้บริษัทจดัการรายอ่ืนเข้าจดัการกองทนุรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานกังาน หรือขอมติโดยเสียง
ข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีบริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของ
เงินกองทนุดงักลา่ว ทัง้นี ้หากมีเหตจํุาเป็นและสมควร บริษัทจดัการอาจขอให้สํานกังานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ 
โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ  และในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่าย
เกิดขึน้จากการเปล่ียนบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว  
หากบริษัทจดัการไมส่ามารถดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจดัการจะดําเนินการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป  
 
20.5 บริษัทจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกองทนุจากบคุคลท่ีเป็นผู้ ให้บริการอนัเน่ืองมาจากการใช้บริการของ
บคุคลดงักลา่วในการจดัการกองทนุได้ แตต้่องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมีมลูค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกบับทบาทโดยตรงของ
ความเป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ 
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(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษัทจดัการใช้บริการของบุคคลนัน้บ่อยครัง้เกินความจําเป็นเพ่ือให้กองทุน
ได้รับประโยชน์จากบุคคลดงักล่าว (churning) ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนท่ีอยู่ภายใต้การ
บริหารจดัการของบริษัทจดัการ บริษัทต้องกระทําด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ท่ีอาจมี
ไว้ได้ของกองทนุนัน้ด้วย 
 
ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกองทนุบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วไว้ในรายงานรอบปี
บญัชี และรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย 
 
20.6 ตวัชีว้ดั (Benchmark) : กองทนุนีจ้ะเปรียบเทียบกบัดชันี  S&P 500 Index (36%), FTSE World (ex-US) Index 
(24%), BofA Merrill Lynch 5-year US Treasury Bond Index (24%) and Citigroup Non-US Dollar World Government 
Bond Index (16%) ซึง่เป็นดชันีเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทนุหลกั ( Master Fund) ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือ
เทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณากําหนดเกณฑ์มาตรฐานหรือตัวชีว้ัดผลการดําเนินงานของกองทุนใหม่เพ่ือให้
สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์หรือนโยบายการลงทนุของกองทนุรวมดงักล่าวโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์
ของกองทนุแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วนัก่อนการเปล่ียนแปลง ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกําหนด 
 
อย่างไรก็ดี กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงตัวชีว้ัดท่ีใช้ในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุน อันเน่ืองมาจากปัจจัย
ภายนอก เช่น ผู้ ให้บริการดัชนีมีการยกเลิกการคํานวณดัชนีซึ่งกองทุนมีการนําดัชนีนัน้มาใช้เป็นตัวชีว้ัด หรือการ
เปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัตามท่ีหน่วยงานกํากบัดแูลกําหนด เป็นต้น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทราบล่วงหน้าถึงการเปล่ียนแปลงตัวชีว้ัดในการเปรียบเทียบดังกล่าว แต่จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยจะปิด
ประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ สถานท่ีติดต่อของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และประกาศผ่าน
ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
20.7 ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ 

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทนุรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ว่าด้วยเร่ืองหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
 
20.8 เพ่ือให้เป็นไปตามพนัธะผกูพนัและกฎหมายท่ีมีผลบงัคบัใช้ตอ่การประกอบกิจการของบริษัทจดัการหรือกลุม่ยโูอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเก่ียวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกันตามท่ีระบุในข้อ 20.9 หรือในกรณีท่ี 
บริษัทจดัการหรือกลุ่มยโูอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอนัเป็นผลสืบเน่ืองจากพนัธะผกูพนัหรือ
กฎหมายดงักลา่ว บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการกําหนดเง่ือนไขสําหรับการเปิดบญัชีและการทําธุรกรรมตามหลกัเกณฑ์ และ/
หรือนโยบายของบริษัทจดัการ และกลุ่มยโูอบีตามท่ีเห็นสมควร โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูให้ผู้ลงทนุทราบไว้ ณ ท่ีทํา
การของบริษัทจดัการ 
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20.9 ข้อกําหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายท่ีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ต่อไปจะเรียกว่า 
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินท่ีไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลูเก่ียวกบับญัชีของบคุคลท่ีอยู่ในบงัคบั
ต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ ซึ่งมีถ่ินท่ีอยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึง่มีถ่ินท่ีอยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึง่เปิดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจากนีย้งัปรากฎด้วยว่าในปัจจบุนัมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลงัดําเนินการออกกฎหมายท่ีมีข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะท่ีคล้ายคลึงกบั FATCA (ซึ่ง
ตอ่ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักลา่ววา่ “กฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง”) 
 
กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือวา่เป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถกูกําหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกบัหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าท่ีต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสญัชาติอเมริกันและบุคคลท่ีมี
ลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ท่ี FATCA กําหนด หน้าท่ีในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพ่ือหาความสมัพนัธ์ของลกูค้ากบัประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าท่ีในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ 
FATCA เป็นต้น 
 
ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไม่เข้าผกูพนัตนเพ่ือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบท่ีสําคญัในสองกรณี คือ 

(1) ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินท่ีกองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทนุ
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทนุกบัสถาบนัการเงิน
อ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบนัการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเข้าร่วมผูกพนัตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย  
ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหน้าท่ีดําเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายดงักล่าวก่อนชําระให้กบั
กองทนุรวมท่ีเป็น NPFFI  
 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ท่ีเข้าร่วมผกูพนัตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการทํา
ธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถ
ดําเนินการลงทนุต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทนุได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่สามารถทํา
รายการผา่นทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้อีกตอ่ไป  
 
เพ่ือมิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทัง้เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของ
กฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง  และเพ่ือให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมสามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัภายใต้ข้อกําหนดและ
หลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทนุรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการปฎิบติังานของ
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กองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) จึงขอสงวนสิทธิในการ
ดําเนินการดงันี ้

(1) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบคุคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ี
เก่ียวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการนําสง่ข้อมลู (เช่น ช่ือ ท่ีอยู่ เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลท่ีได้รับ เป็นต้น)ท่ีมีอยู่
ในบัญชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนนัน้กับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทัง้ในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง 
 
(2) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุนําสง่ข้อมลู เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพ่ือยืนยนัหรือพิสจูน์ทราบความเก่ียวข้อง
กบัประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสือแสดงการเสียสทิธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อท่ีกําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลูเม่ือข้อมลูท่ีเคยให้ไว้มีการเปล่ียนแปลง เป็นต้น 
รวมถึงนําส่งหลกัฐานเพ่ือยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง (ในกรณีท่ีเป็นลกูค้าสถาบนั
การเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดงักลา่ว 
 
(3) การดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพ่ือให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ
โดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น ในกรณีท่ีผู้ ถือ
หน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ         
สงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนีต้ามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่า            
ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวรับทราบการดําเนินการตามท่ีบริษัทจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงท่ีได้ระบไุว้
ในคําขอเปิดบญัชี   

(1) ไมรั่บคําสัง่ซือ้/ สบัเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว 

(2) ระงบัหรือหยดุให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว 
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุรายนัน้ได้ เพ่ือให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไม่ขดักบั
กฎหมายของประเทศไทย 
(4) ดําเนินการอ่ืนใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์

เพิ่มขึน้ หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น 

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพ่ือ
หลีกเล่ียงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศท่ี
เก่ียวข้องอนัจะทําให้กองทนุอาจต้องถูกหกั ณ ท่ีจ่าย หรือถูกปิดบญัชีธนาคารตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบติั
บริษัทจดัการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคลตามท่ี
กฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องกําหนด)เทา่นัน้  
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ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดเพ่ือรองรับการดําเนินการตามท่ีบริษัทจดัการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น 
บริษัทจดัการ(รวมถงึผู้ ท่ีเก่ียวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําสง่ข้อมลูของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือดําเนินการอ่ืนใดท่ีราชการกําหนด โดยไมจํ่าเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

 
21. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าท่ีปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับ 
บริษัทจดัการกองทนุรวม และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสัง่ท่ีออกโดย
อาศยัอํานาจแห่งกฎหมายดงักลา่ว ทัง้นี ้ในกรณีท่ีข้อกําหนดในโครงการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ 
หรือคําสัง่ดงักล่าว หากบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสัง่นัน้ ให้ถือว่า
บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบติัให้เป็นไปตามโครงการแล้ว 
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดย           
ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การลงนามใน
ข้อผกูพนัของผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีได้รับการแตง่ตัง้โดยชอบ ให้ถือวา่ผกูพนัผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง 
 
การท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี ้ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรับท่ีจะผูกพนัตามข้อกําหนดในโครงการจัดการ
กองทนุรวมและข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม 
 
โครงการจดัการกองทนุรวมท่ีผ่านการอนมุติัจากสํานกังาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท่ีแนบท้ายข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวมถือ
เป็นสว่นหนึง่ของข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม 
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