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จดัตัง้และจดัการโดย 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จาํกดั 
 

 

เสนอขายตอ่ 

ประชาชนทัว่ไป 

 

 

มูลคา่โครงการ 

7,000,000,000 บาท จาํนวนหน่วยลงทุน 700,000,000 หน่วย 

 

 

 

ผูดู้แลผลประโยชน์ 

ธนาคารฮอ่งกงและเซี่ยงไฮแ้บงกิ้งคอรป์อเรชัน่ จาํกดั 
 

 

 

หนังสือชี้ชวนฉบบัน้ีรวบรวมข้ึนโดยใชข้อ้มูล ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2558 
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คาํจาํกัดความ 
 
 ในโครงการฉบบันี ้เว้นแต่เนือ้ความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอ่ืน คําจํากดัความต่างๆ ให้มีความหมาย
ตามท่ีได้ให้ไว้ ดงัตอ่ไปนี ้
โครงการ หมายถงึ โครงการจดัการกองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลบอล บอนด์ ฟันด์ 
 
กองทนุรวม หมายถงึ กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลบอล บอนด์ ฟันด์ 
 
หน่วยลงทนุ หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลบอล บอนด์ ฟันด์ 
 
บริษัทจดัการ หมายถงึ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ หมายถงึ ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 
 
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ หมายถงึ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
 
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หมายถงึ บคุคลท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมมอบหมายให้ทําหน้าท่ีขายหรือ  

รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ แล้วแตก่รณีของกองทนุรวม 
 
บริษัทจดทะเบียน หมายถงึ บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ท่ีได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนญุาตให้

ทําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
บริษัทขึน้ทะเบียน หมายถงึ บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์กรุงเทพ 
 
ตลาดหลกัทรัพย์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
วนัทําการ หมายถงึ วนัเปิดทําการตามปกติของบริษัทจดัการ  
 
วนัทําการซือ้ขาย หมายถงึ วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของ

กองทนุรวมในต่างประเทศท่ีกองทนุลงทนุไว้ และ/หรือวนัทําการ
ของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศท่ีกองทนุหลกัจดทะเบียน และ
เป็นวนัทําการท่ีสามารถทําการชําระราคาและสง่มอบหลกัทรัพย์ 
และ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศ
ดังกล่าว และ/หรือวันทําการท่ีบริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบ
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จากการรับชําระคา่ซือ้ขายหน่วยลงทนุจากกองทนุหลกั และ/หรือ
ตามท่ีบริษัทจดัการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม 

 
คําเสนอซือ้ หมายถงึ คําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการเป็นการทัว่ไปท่ีผู้ ทําคําเสนอซือ้

ต้องปฏิบติัตามประกาศว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการใน
การเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ 

 
มลูคา่หน่วยลงทนุ หมายถงึ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้

แล้วทัง้หมดเม่ือสิน้วนัทําการท่ีคํานวณ 
 
ราคาขายหน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทนุ บวกคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
 
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทนุ หกัด้วยคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ

(ถ้ามี) 
 
แก้ไขราคาย้อนหลงั หมายถงึ แก้ไขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนท่ี

ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลังตัง้แต่วันท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่
ถกูต้องจนถงึปัจจบุนั 

 
การชดเชยราคา หมายถงึ การเพิ่มหรือลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ

ท่ีมีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง หรือการจ่ายเงินซึง่มีมลูค่าเท่ากบั
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ี
ถกูต้องแทนการเพิ่มหรือลดจํานวนหน่วยลงทนุ 

 
บริษัทยอ่ย หมายถงึ บริษัทจํากัดท่ีตลาดหลักทรัพย์จัดตัง้ขึน้และถือหุ้นไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75 ของจํานวนหุ้ นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท
จํากดันัน้ 

 
กลุม่กิจการ หมายถงึ บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชีท่ีสภาวิชาชีพ

กําหนดเก่ียวกบัการจดัทํางบการเงินรวม 
 
กิจการ หมายถงึ บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทท่ีมี

หลกัทรัพย์ซือ้ขายในศูนย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือบริษัทมหาชน 
จํากดั 
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สถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย หมายถงึ สถาบันการเงินตามกฏหมายว่าด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมของ
สถาบนัการเงิน 

 
สมาคม หมายถงึ สมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตและ 

จดทะเบียนกบัสํานักงาน โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือทําการส่งเสริม
และพฒันาธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทท่ีเก่ียวกบัการจดัการลงทนุ 

 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 
สํานกังาน  หมายถงึ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 
กองทนุหลกั หมายถงึ กองทนุ Templeton Global Bond Fund 
 
บริษัทประกนัชีวิต  หมายถงึ  ผู้ได้รับใบอนญุาตให้ประกอบธุรกิจประกนัชีวิตตามกฎหมายว่าด้วย

การประกันชีวิตและได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ การค้าหลกัทรัพย์ หรือ
การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการ
แต่งตัง้ให้เป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนกรมธรรม์ประกนั
ชีวิตควบการลงทุน โดยให้หมายความรวมถึงบุคคลอ่ืนใดท่ีอาจ
ดําเนินการดงักล่าวแทนหรือในนามของบริษัทประกันชีวิตได้โดย
ชอบด้วยกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
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โครงการจดัการ 

กองทนุเปิด ยูโอบี สมารท์ โกลบอล บอนด ์ฟันด ์
 

ช่ือบริษัทจัดการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

ที่อยู่บริษัทจดัการ 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 สมาร์ท โกลบอล บอนด์ ฟันด์ 
 
1.2 ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) : UOB Smart Global Bond Fund 
 
1.3 ช่ือยอ่ : UOBSGB 
 
1.4 ประเภทโครงการ : กองทนุเปิด 
 
1.5 ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้ 
 
1.6 การกําหนดอายโุครงการ : ไมกํ่าหนด 
 
1.7 อายโุครงการ : ไมกํ่าหนด 
 
1.8 อายโุครงการถงึวนัท่ี : - 
 
1.9 เง่ือนไข : ไมมี่ 
 
1.10 ลกัษณะโครงการ : กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป 

 
 
 
 



กองทนุเปิด ยโูอบ ีสมาร์ท โกลบอล บอนด์ ฟันด์  5 

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของ
หน่วยลงทุนที่เสนอขาย 

2.1 จํานวนเงินทนุของโครงการ : 7,000.00 ล้านบาท 
 
2.2 เง่ือนไข (จํานวนเงินทนุโครงการ) :  
(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมครัง้แรก บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเสนอขาย
หน่วยลงทนุเกินกวา่จํานวนเงินทนุของโครงการได้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทนุของโครงการ 

(2) หากบริษัทจดัการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศแล้วเกินกว่าร้อยละ 75 ของวงเงินได้รับการจัดสรรให้สามารถ 
นําเงินไปลงทนุในตา่งประเทศ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิขอวงเงินเพิ่มเติมจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/
หรือธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมายอ่ืนใด ตลอดจนสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการ
เพิ่มเงินทนุจดทะเบียนโครงการได้ โดยไมต้่องขอมติความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วย 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการดงักล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุท่ีจะเกิดขึน้แก่กองทนุ และผู้ ถือหน่วยลงทนุ
เป็นสําคญั 
 
2.3 มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หน่วย : 10.0000 บาท 
 
2.4 จํานวนหน่วยลงทนุ : 700,000,000 หน่วย 

 
2.5 ราคาของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก : 10 บาท (สบิบาทถ้วน) 
 
2.6 มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 2,000 บาท 
 
2.7 มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : ไมกํ่าหนด 
 
2.8 มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน : ไมกํ่าหนด 
 
2.9 จํานวนหน่วยลงทนุขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน : ไมกํ่าหนด 
 
2.10 มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา : ไมกํ่าหนด 
 
2.11 จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา : ไมกํ่าหนด 
 
2.12 รายละเอียดเพิ่มเติม : ไมมี่ 
 



กองทนุเปิด ยโูอบ ีสมาร์ท โกลบอล บอนด์ ฟันด์  6 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบาย
การลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 
ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธี
อ่ืนที่จะลงทุน 

3.1 วตัถปุระสงค์ของโครงการ : 
เพ่ือระดมเงินออมและเงินลงทนุจากประชาชนทัว่ไป และสถาบนัต่างๆ ไปลงทนุในหลกัทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมี
เป้าหมายท่ีจะสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้แก่ผู้ลงทนุจากการลงทนุในตราสารหนีต้่างประเทศทัว่โลก โดยกองทนุจะนําเงิน
ไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุในต่างประเทศเพียงกองทนุเดียว โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และส่วนท่ีเหลือจะนําไปลงทุนในหลักทรัพย์อ่ืนใดท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
สํานกังาน ก.ล.ต. 
 
3.2 ชนิดกองทนุรวม : Feeder Fund 
 
3.3 ประเภทกองทนุรวม : พิเศษ 
 
3.4 นโยบายการลงทนุ : ตราสารแหง่หนี ้
 
3.5 นโยบายการกู้ ยืม (ถ้ามี) : ไมมี่ 
 
3.6 การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) : ลงทนุเพ่ือการลดความเส่ียง (Hedging) 
 
3.7 การลงทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) : ไมล่งทนุ 
 
3.8 ลกัษณะพิเศษ : กองทนุรวมหน่วยลงทนุท่ีลงทนุในตา่งประเทศเพียงกองทนุเดียว (Feeder Fund) 
 
3.9 รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพิเศษ :  

รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทนุ :  
กองทนุจะเน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ Templeton Global Bond Fund ซึง่เป็นกองทนุรวมต่างประเทศเพียง
กองทนุเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ โดยส่วนท่ีเหลือจะ
ลงทนุในทรัพย์สินตามประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
หลายอย่างตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนให้
สอดคล้องกบันโยบายกองทนุท่ีกําหนดไว้ 

โดยปกติกองทนุจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (derivatives) เพ่ือป้องกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศเกือบทัง้หมด โดยจะป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมลูค่าเงินลงทนุใน
ต่างประเทศ ซึ่งจะปฏิบติัให้เป็นไปตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ 
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ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทัง้นี ้สดัสว่นของการป้องกนัความเส่ียง (Hedge Ratio) อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ในกรณีท่ีมี
มลูค่าการลงทนุท่ีเป็นสกุลเงินต่างประเทศเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัสําคญั อนัเน่ืองจากการซือ้/ขายกองทนุ หรือการ
เปล่ียนแปลงของมลูคา่หน่วยลงทนุกองทนุ Templeton Global Bond Fund เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในอนาคตกองทนุ
อาจจะทําหรือไม่ทําสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวก็ได้ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้จดัการ
กองทนุ และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ และหากมีการปรับเปล่ียนกลยทุธ์เก่ียวกบัการทําสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าดงักล่าว บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยสง่จดหมายแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
และประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
และ/หรือส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้กองทนุจะไม่ลงทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง 
(Structured Note) รวมถึงตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ต่ํากว่าท่ีสามารถ
ลงทนุได้ (Non-investment grade) และตราสารท่ีไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated securities)  

ในสภาวการณ์ปกติกองทนุจะลงทนุในต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุรวม แต่ทัง้นี ้กองทนุอาจไม่สามารถดํารงอตัราส่วนการลงทนุในต่างประเทศตามท่ีระบุไว้ในโครงการ 
หากสภาวะการลงทนุในต่างประเทศหรือการลงทนุในกองทนุต่างประเทศไม่ปกติหรือไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาด
และเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ มีการเปล่ียนแปลงกฎ ระเบียบ วงเงินลงทุนใน
ต่างประเทศเต็มเป็นการชัว่คราว หรือกรณีอ่ืนใดท่ีจะก่อความเสียหายให้แก่กองทนุโดยรวม เป็นต้น และ/หรือในช่วง
ระหว่างรอการอนมุติัการเพิ่มวงเงินลงทนุในต่างประเทศจากทางการ และ/หรือกรณีเกิดเหตสุดุวิสยัหรือมีเหตผุลท่ี
จําเป็นและสมควร และ/หรือการปรับลดสดัส่วนการลงทนุในกองทนุหลกัเพ่ือลดสดัส่วนการลงทนุใน Non-investment 
grade ของกองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลบอล บอนด์ ฟันด์ เพ่ือให้ไม่เกินกว่าเกณฑ์ของสํานกังาน ก.ล.ต. ทัง้นี ้กองทนุจะ
จดัทํารายงานการลงทนุท่ีไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีกําหนด พร้อมทัง้เหตผุลและจดัส่งมายงัสํานกังาน ก.ล.ต. 
ภายในเวลาท่ีกําหนด 

ทัง้นี ้การดํารงอตัราส่วนการลงทนุในต่างประเทศตามท่ีระบขุ้างต้น จะไม่นํามาบงัคบัใช้ในช่วงระหว่างรอการลงทนุ
ซึง่มีระยะเวลาประมาณ 15 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบียนกองทนุทรัพย์สิน และ/หรือในช่วงระยะเวลา
ก่อนเลกิโครงการซึง่มีระยะเวลาประมาณ 15 วนัทําการ และ/หรือในช่วงท่ีผู้ลงทนุทําการสัง่ซือ้หรือขายคืน หรือสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุเป็นจํานวนมากซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วนัทําการ กองทนุอาจจําเป็นต้องชะลอการลงทนุในต่างประเทศ
เป็นการชัว่คราว ดงันัน้ จึงอาจมีบางขณะท่ีกองทนุไม่สามารถลงทนุให้เป็นไปตามสดัส่วนการลงทนุท่ีกําหนดไว้ใน
โครงการข้างต้นได้ 

กองทนุ Templeton Global Bond Fund เป็นกองทนุรวมต่างประเทศซึง่จดทะเบียนใน Luxembourg โดยกองทนุ
ดงักลา่วมีวตัถปุระสงค์ในการลงทนุท่ีเน้นลงทนุในตราสารหนี ้เช่น ตราสารหนีภ้าครัฐ (Government) หน่วยงานหรือ
องค์กรท่ีภาครัฐเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ (Government Related Entities) และอาจพิจารณาลงทนุในองค์กรหรือหน่วยงานท่ี
จดัตัง้หรือสนบัสนนุโดยรัฐบาลของประเทศต่างๆ (Supranational Entities) หรือตราสารภาคเอกชนในภมิูภาคต่างๆ 
ของโลก ในรูปของเงินตราสกลุตา่งๆ ท่ีมีโอกาสหรือศกัยภาพในการลงทนุตามสดัสว่นท่ีเหมาะสมในสภาวะการลงทนุ
และปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุในแตล่ะขณะ นอกจากนีก้องทนุ Templeton Global Bond Fund ยงัสามารถลงทนุใน
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) ในลกัษณะเพ่ือป้องกนัความเส่ียงหรือเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการลงทนุ (เพ่ือให้
มีฐานะทางอตัราแลกเปล่ียน และ/หรือทางอตัราดอกเบีย้ และ/หรือดเูรชัน่ตามท่ีต้องการได้) ทัง้นี ้ตามท่ีผู้จดัการกองทนุ 
Templeton Global Bond Fund เห็นเหมาะสม โดยรูปแบบการบริหารจะเป็นในลกัษณะ Active Fund โดยเน้นการ
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สร้างผลตอบแทนให้กบักองทนุในหลายรูปแบบรวมกนั เช่น ดอกเบีย้รับ กําไรจากการเพิ่มขึน้ของราคาตราสารหนี ้และ
กําไรจากอตัราแลกเปล่ียน โดยกองทนุในต่างประเทศท่ีจะพิจารณาลงทนุจะมีทรัพย์สินท่ีลงทนุเป็นประเภทและชนิด
เดียวกบัทรัพย์สินท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. กําหนดให้กองทนุอาจลงทนุหรือมีไว้ได้ หากกองทนุในต่างประเทศ (Master Fund)  
มีการลงทนุไม่เป็นไปตามหลกัการดงักลา่ว บริษัทจดัการจะเปล่ียนแปลงกองทนุในต่างประเทศ (Master Fund) นัน้ 
หรือขอสงวนสทิธิท่ีจะเลกิกองทนุนี ้  

เน่ืองจากกองทนุ Templeton Global Bond Fund มีกรอบการลงทนุในตราสารหนี ้(รวมถึงผู้ออก และผู้ คํา้ประกนั) 
ไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือหรือท่ีได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือต่ํากว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Non – 
investment grade) ในสดัสว่นไม่เกินร้อยละ 25 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ Templeton Global Bond Fund 
โดยปัจจบุนัการลงทนุในสดัส่วนดงักล่าว ส่วนใหญ่อยู่ในตราสารหนีภ้าครัฐของประเทศท่ีเกิดใหม่ (Emerging Market 
Countries) ซึง่กรอบการลงทนุดงักล่าวสงูกว่าเกณฑ์ท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. กําหนด ดงันัน้ บริษัทจดัการจะทําการติดตาม
สดัสว่นการลงทนุในกองทนุ Templeton Global Bond Fund และถือครองเงินสดหรือตราสารท่ีมีคณุภาพดีทัง้ใน 
และ/หรือต่างประเทศเพิ่มมากขึน้ เพ่ือให้สดัสว่นการลงทนุในสว่น Non – investment grade ของกองทนุเปิด ยโูอบี 
โกลบอล บอนด์ ฟันด์ ไม่เกินกว่าเกณฑ์ของสํานกังาน ก.ล.ต. ท่ีกําหนด คือ ร้อยละ 15 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุเปิด ยโูอบี โกลบอล บอนด์ ฟันด์ 

ในกรณีท่ีการปรับลดสดัสว่นการลงทนุดงักลา่วทําให้อตัราสว่นการลงทนุในกองทนุ Templeton Global Bond Fund 
ต่ํากวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ โดยเฉล่ียในรอบระยะเวลาบญัชี รวมถงึกรณีท่ีกองทนุ Templeton 
Global Bond Fund มีการเปล่ียนแปลงนโยบายการลงทนุอ่ืนท่ีไม่สอดคล้องกบัข้อกําหนดของสํานกังาน ก.ล.ต. และ
บริษัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นว่าการปรับสดัส่วนการลงทนุของกองทนุเปิด ยโูอบี โกลบอล บอนด์ ฟันด์ ในกองทนุ 
Templeton Global Bond Fund ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ และ/หรือไม่เป็นผลประโยชน์โดยรวมกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนกองทนุในต่างประเทศ (Master Fund) จากกองทนุ Templeton Global Bond 
Fund เป็นกองทนุต่างประเทศอ่ืน หรือขอสงวนสิทธิท่ีจะเลิกกองทนุ ยโูอบี โกลบอล บอนด์ ฟันด์ ได้ โดยให้ถือว่าได้รับ
ความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  

รายละเอียด 
1. กองทนุหลกัท่ีกองทนุจะลงทนุ คือ กองทนุ Templeton Global Bond Fund ซึง่เป็นกองทนุรวมตราสารแห่งหนี ้ 
ซึง่จดทะเบียนในประเทศ Luxembourg 

ช่ือ Templeton Global Bond Fund 

โครงสร้างของกองทนุ Templeton 
Global Bond Fund 

Templeton Global Bond Fund เป็นกองทนุย่อยกองทนุหนึ่งภายใต้ 
Umbrella Fund ซึง่กองทนุ Franklin Templeton Investment Funds 
(ตามหนงัสือชีช้วนของกองทนุ Franklin Templeton Investment 
Funds จะเรียกลกัษณะของกองทนุย่อยแต่ละกองทนุย่อยว่า “sub 
– funds”) 
 
ทัง้นี ้กองทนุ Franklin Templeton Investment Funds จดัตัง้ใน
ลกัษณะของ Societe d’investissement a capital variable หรือ 
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SICAV ภายใต้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องของประเทศ Luxembourg (Grand 
Duchy of Luxembourg และ Part I of the law of 20 December 2002) 
ทัง้นี ้กองทนุ Franklin Templeton Investment Funds ดําเนินงาน
ตามระเบียบของ UCITS (Undertaking for Collective Investment in 
Transferable Securities) ภายใต้ประกาศ the European Council 
Directive 85/611/EEC of December 20, 1985 โดยภายใต้กองทนุ
ของ Franklin Templeton Investment Funds จะประกอบด้วยกองทนุ
ยอ่ยหลายๆ กองทนุ 
 
ทัง้นี ้ในส่วนของกองทนุย่อย Templeton Global Bond Fund เสนอ
ขายให้กบัผู้ลงทนุกลุ่มต่างๆ ทัง้ผู้ลงทนุทัว่ไป (retail investor) และ 
ผู้ลงทนุสถาบนั (institutional investors) 

ประเภทและนโยบายการลงทนุ Templeton Global Bond Fund มีวตัถปุระสงค์ในการลงทนุเพ่ือ
โอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทนุ ซึง่ผลตอบแทนดงักลา่วอาจ
มาจากผลตอบแทนจากดอกเบีย้รับตราสาร การเพิ่มขึน้ของเงินลงทนุ 
และกําไรจากอตัราแลกเปล่ียน เพ่ือแสวงหาช่องทางในการลงทนุให้
บรรลวุตัถปุระสงค์ดงักล่าว กองทนุจะเน้นลงทนุในตราสารหนี ้หรือ
ตราสารท่ีเก่ียวข้องกบัภาระหนี ้(debt obligations) เช่น ตราสารหนี ้
ท่ีให้ผลตอบแทนในรูปแบบอัตราดอกเบีย้คงท่ีหรืออัตราดอกเบีย้
ลอยตัว ตราสารหนีข้องรัฐบาล หรือตราสารหนี ท่ี้ เก่ียวข้องกับ
ภาครัฐบาลในประเทศหรือภมิูภาคตา่งๆ ของโลก 
 
กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในตราสารหนีภ้าคเอกชน หลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สิน หรือตราสารท่ีมีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับทรัพย์สิน
หรืออัตราแลกเปล่ียนของประเทศใดๆ หรือตัวแปรต่างๆ (structured 
products) ภายใต้กรอบการลงทนุท่ีกําหนดในหนงัสือชีช้วนของกองทนุ
และกองทนุอาจพิจารณาลงทนุในตราสารหนี ้หรือตราสารท่ีเก่ียวข้อง
กบัภาระหนี ้(debt obligations) ท่ีผู้ออกตราสารเป็นองค์กรหรือหน่วยงาน
ท่ีจัดตัง้หรือสนับสนุนโดยรัฐบาลของประเทศต่างๆ (supranational 
entities) เช่น International Bank for Reconstruction and Development 
หรือ European Investment Bank เป็นต้น 
 
กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในตราสารหนีท่ี้ในปัจจบุนัผู้ออกตราสาร
ไม่จ่ายชําระดอกเบีย้ (securities in default) ไม่เกินร้อยละ 10 ของ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ (total net assets) ทัง้นี ้อตัราสว่น
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การลงทุนท่ี ผู้ออกตราสารไม่จ่ายชําระดอกเบีย้ (securities in 
default) รวมกบัการลงทนุในตราสารหนีท่ี้ไม่มีการจดัอนัดบัความ
น่าเช่ือถือ หรือท่ีได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือต่ํากว่าอนัดบัท่ี
สามารถลงทนุได้ (Non – investment grade) เป็นสดัสว่นไม่เกิน
ร้อยละ 25 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ Templeton Global 
Bond Fund และอาจพิจารณาลงทนุในตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน 
(financial derivative instruments) ซึง่มีการทําธุรกรรมใน regulated 
markets หรือ over – the – counter อาทิ swaps เช่น credit default 
swaps หรือ total return swaps หรือ forwards, futures contracts 
(รวมถึงอนพุนัธ์ท่ีอ้างอิงราคาตราสารหนีภ้าครัฐ) และ options ทัง้นี ้
การลงทนุในตราสารอนพุนัธ์อาจส่งผลให้เกิดฐานะขาย (negative 
exposures) ในบางช่วงของเส้นอตัราผลตอบแทน (Yeild Curve) 
หรืออายเุฉล่ียตราสาร (Duration) และในบางสกลุเงิน (Currency) 
กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในตราสารต่างๆ ดงักลา่วในสกลุเงินดอล
ล่าร์สหรัฐ หรือในสกุลเงินอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ดอลล่าร์สหรัฐ และในกรณี
เกิดเหตุการณ์ท่ีต้องมีการแปลงสภาพหรือแลกเปล่ียนหุ้ นบุริมสิทธิ 
(preferred stock) หรือตราสารหนี ้หรือตราสารท่ีเก่ียวข้องกบัภาระหนี ้
(debt obligations) เป็นตราสารทนุ กองทนุอาจมีไว้ซึง่ตราสารทนุท่ี
เกิดจากเหตดุงักลา่วได้ 

 
ทัง้นี ้การลงทนุในกลุม่ประเทศเกิดใหม่ (emerging markets countries), 
financial derivatives instrument, ตราสารหนีท่ี้ในปัจจบุนัผู้ออก
ตราสารไม่จ่ายชําระดอกเบีย้ (securities in default), ตราสารหนีท่ี้
ได้รับการจดัอนัดบัต่ํากว่าระดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (non – investment 
grade securities) เป็นการลงทนุท่ีมีความเส่ียงสงูกว่าตามรายละเอียด
ในหัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับความเสี่ยงของกองทุน Templeton Global 
Bond Fund 
 
สกลุเงินฐาน (base currency) ของกองทนุ คือ ดอลลา่ร์สหรัฐ   

อายกุองทนุ ไมกํ่าหนด 

บริษัทท่ีเก่ียวข้องในการจดัการ
ลงทนุในตา่งประเทศ 

Investment Manager 
FRANKLIN ADVISERS, INC. 
One Franklin parkway  
San Mateo, CA 94403-1906 
U.S.A. 
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ผู้ รักษาทรัพย์สนิของกองทนุ 
(Custodian Bank) 

J.P.MORGAN BANK LUXEMBURG S.A. 
European Bank & Business Center 
6 route de treves 
L-2633 Senningerberg 
Grand Duchy of Luxembourg 

ผู้ตรวจสอบบญัชีกองทนุ 
(Fund Auditor) 

PRICEWATERHOUSECOPPERS sarl 
400, route d’Esch 
B.P.1433 
L-1014 Luxembourg 
Grand Duchy of Luxembourg 

ท่ีปรึกษากฎหมาย 
(Legal Adviser) 

ELVINGER, HOSS & PRUSSEN 
2, Place Winston Churchill 
B.P.425 
L-2014 Luxembourg 
Grand Duchy of Luxembourg 

 
2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีสําคญัของกองทนุ Templeton Global Bond Fund  
กองทนุเปิด ยโูอบี โกลบอล บอนด์ ฟันด์ จะลงทนุในหน่วยลงทนุชนิด (class) “I” ของกองทนุ Templeton Global 
Bond Fund 

ทัง้นี ้กองทนุ Templeton Global Bond Fund จะแบ่งหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายเป็น 7 ชนิด (classes) แต่ละ class แตกต่างกนั
ท่ีรายละเอียดค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บ (fee structure) และยงัแยกย่อยเป็น class ท่ีมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล และ 
ไมจ่่ายเงินปันผล โดย class I ท่ีกองทนุพิจารณาลงทนุมีคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีสําคญั ดงันี ้

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย อัตราร้อยละ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management fee) 0.55 (ร้อยละตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิโดยคํานวณ
จาก adjusted daily net assets) 

คา่ธรรมเนียมการบริการ (service) ไมมี่ 

คา่ธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บเม่ือขายคืนหน่วยลงทนุ 
ภายใน 18 เดือนหลงัจากลงทนุ (Contingent 
Deferred Sales Charges – “CDSC”) 

ไมมี่ 

Maintenance Charge ไมมี่ 
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เง่ือนไขอ่ืน 
1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเปล่ียนแปลงชนิดของหน่วยลงทนุ (class) ทัง้นี ้โดยคํานึงถึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั และขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเปล่ียนแปลงกองทนุรวมต่างประเทศท่ี
กองทนุลงทุนท่ีแตกต่างไปจากท่ีระบุในรายละเอียดโครงการกองทุนนี ้เช่น ในกรณีท่ีชนิดของหน่วยลงทนุ (class) 
หรือกองทนุรวมต่างประเทศท่ีกองทนุลงทนุมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัของ
กองทนุ เช่น เง่ือนไขการลงทนุ นโยบายการลงทนุ เป็นต้น โดยกองทนุรวมต่างประเทศท่ีอาจมีการพิจารณาเลือกลงทนุ
ทดแทนกองทุนเดิม จะต้องมีนโยบายการลงทุนท่ียังสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี  ้ทัง้นี ้ในกรณี
ดังกล่าวจะเป็นไปเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใต้สถานการณ์นัน้ๆ โดยคํานึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั และไมถื่อวา่เป็นการดําเนินงานท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่า
ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทจดัการอยู่ระหว่างการดําเนินงานเปล่ียนกองทนุ Master Fund จะยกเว้นไม่นําเร่ืองการลงทนุ
หรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุมาบงัคบัใช้ในช่วงดําเนินการคดัเลือกและเตรียมการลงทนุในกองทนุรวมในต่างประเทศกองทนุ
ใหม ่เพ่ือเป็น Master Fund แทนกองทนุ Master Fund เดิม หรือช่วงระยะเวลาไมเ่กิน 30 วนัก่อนเลกิกองทนุ 
 
2. กองทนุมีนโยบายการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่กองทนุรวมต่างประเทศเพียงกองทนุเดียว โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีตัง้แต่
ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ และในขณะท่ีจดัตัง้กองทนุ สํานกังาน ก.ล.ต. กําหนดให้ในกรณีท่ีกองทนุ
เป็นกองทนุรวมท่ีลงทนุในต่างประเทศ (foreign investment fund) การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินเพ่ือกองทนุดงักลา่ว
ต้องเป็นการลงทนุในตา่งประเทศ (offshore investment) เป็นหลกัโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

ทัง้นี ้ความในวรรคหนึ่งจะไม่นํามาบงัคบัใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 15 วนันบัตัง้แต่วนัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็น
กองทุนรวมหรือในช่วงระยะเวลาท่ีกองทุนมีความจําเป็นต้องรอการลงทุน และจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีท่ีเกิด
เหตกุารณ์ตอ่ไปนี ้และบริษัทจดัการได้แจ้งเหตกุารณ์เกิดขึน้ดงักลา่วให้สํานกังาน ก.ล.ต. ทราบ ทัง้นี ้ในกรณีดงักลา่ว
จะเป็นไปเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้สถานการณ์นัน้ๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั และไมถื่อวา่เป็นการดําเนินงานท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการ 

(1) ในกรณีท่ีมีความผิดปกติของตลาด หรือราคาตลาดของหลกัทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรง หรือกรณีท่ีการเปล่ียนแปลง
ในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทําให้หลกัเกณฑ์การลงทนุข้างต้นขาดความเหมาะสมในทางปฎิบติัหรือ
จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุโดยรวม หรือ 

(2) ในกรณีอ่ืนใดท่ีเกิดจากสาเหตท่ีุไม่สามารถควบคมุได้หรือเหตท่ีุเกิดจากปัจจยัภายนอก หรือเหตอ่ืุนใดท่ีได้รับการ
ผอ่นผนัจากสํานกังาน ก.ล.ต. หรือ 

(3) กรณีเกิดเหตท่ีุทําให้กองทนุไม่สามารถลงทนุในกองทนุรวมในต่างประเทศท่ีเป็น Master Fund ได้อีกต่อไป หรือ
กรณีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการเห็นว่าการลงทนุใน Master Fund ต่อไปจะมีผลกระทบต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ
โดยรวม หรือทําให้เกิดความเส่ียงทางกฎหมาย หรือความเส่ียงตอ่ช่ือเสียงของบริษัทจดัการหรือกองทนุ 
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3. ในกรณีท่ีกองทนุปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) มีการลงทนุในตราสารหนี ้non – investment grade 
ในอตัราส่วนท่ีมากกว่าร้อยละ 15 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุต่างประเทศ บริษัทจดัการจะปรับลดสดัส่วน
การลงทนุในกองทนุปลายทางในต่างประเทศ เพ่ือให้อตัราสว่นการลงทนุในตราสารหนี ้non – investment grade มี
อตัราส่วนไม่เกินร้อยละ 15 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเปิด ยโูอบี โกลบอล บอนด์ ฟันด์ ทัง้นี ้การปรับลด
สดัสว่นการลงทนุดงักลา่วจะดําเนินการภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีรับทราบข้อมลูการลงทนุในตราสารหนี ้non – 
investment grade เกินร้อยละ 15 ของมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุต่างประเทศ ยกเว้นกรณีท่ีเกิดจากปัจจยัท่ีควบคมุ
ไม่ได้หรือกรณีจําเป็นและสมควรท่ีทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาข้างต้น บริษัทจดัการจะดําเนินการให้
เสร็จสิน้โดยไมช่กัช้า หากดําเนินการปรับสดัสว่นการลงทนุในกองทนุปลายทางในต่างประเทศข้างต้นมีผลทําให้การลงทนุ
ในกองทนุต่างประเทศ (Master Fund) โดยเฉล่ียในรอบระยะเวลาบญัชีน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุเปิด ยโูอบี โกลบอล บอนด์ ฟันด์ บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(3.1) บริษัทจดัการจะคดัเลือกกองทนุรวมในต่างประเทศกองทนุใหม่ เพ่ือเป็น Master Fund แทนกองทนุเดิม โดย
กองทนุต่างประเทศกองทนุใหม่ดงักลา่ว จะมีนโยบายการลงทนุในตราสารหนี ้และมีคณุสมบติัตามท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด หรือมีแนวทางให้ดําเนินการได้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เสร็จสิน้โดยไม่ชกัช้า และจะแจ้ง
ให้สํานกังาน ก.ล.ต. และผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบตอ่ไป 

(3.2) หากเกิดกรณีใดๆ ท่ีทําให้บริษัทจดัการไม่สามารถดําเนินการคดัเลือกกองทนุรวมในต่างประเทศกองทนุใหม ่
เพ่ือเป็น Master Fund แทนกองทนุเดิมได้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการเลิกกองทนุ โดยจะดําเนินการ
จําหน่ายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่กองทนุ เพ่ือคืนเงินตามจํานวนท่ีรวบรวมได้หลงัหกัค่าใช้จ่ายและสํารอง
ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องของกองทนุ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามสดัสว่นจํานวนหน่วยลงทนุท่ีถือต่อจํานวนหน่วยลงทนุ
ท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

(3.3) ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทจดัการอยู่ระหว่างการดําเนินการเปล่ียนกองทนุ Master Fund จะยกเว้นไม่นําเร่ืองการลงทนุ
หรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุมาบงัคบัใช้ในช่วงดําเนินการคดัเลือกและเตรียมการลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศกองทนุ
ใหม ่เพ่ือเป็น Master Fund แทนกองทนุเดิม หรือช่วงระยะเวลาไมเ่กิน 30 วนัก่อนเลกิกองทนุ 

ในกรณีท่ีกองทนุหลกัมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี ้บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด  
(1) มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึง่ลดลงเกินกวา่สองในสามของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุหลกั  
(2) ยอดรวมของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกัลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวนัทําการใดติดต่อกนั คิดเป็นจํานวน
เกินกวา่สองในสามของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุหลกั  

ในกรณีท่ีกองทนุหลกัมีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิลดลงในลกัษณะดงักลา่วบริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) แจ้งเหตท่ีุกองทนุหลกัมีมลูคา่ทรัพย์สนิลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการโดยคํานงึถงึประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุโดยรวม ให้สํานกังานและผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบภายในสามวนัทําการนบัแตว่นัท่ีปรากฏเหต ุ 
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสบิวนันบัแตว่นัท่ีปรากฏเหต ุ 
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานกังานทราบภายในสามวนัทําการนบัแตว่นัท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ  
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(4) เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการดําเนินการของกองทนุรวมตาม (1) ต่อผู้ ท่ีสนใจจะลงทนุเพ่ือให้ผู้ ท่ีสนใจจะลงทนุรับรู้
และเข้าใจเก่ียวกบัสถานะของกองทนุรวม ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมจะดําเนินการให้บคุลากรท่ีเก่ียวข้องเปิดเผย
ข้อมลูเก่ียวกบัการดําเนินการดงักลา่วด้วย ระยะเวลาในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจดัการสามารถขอผ่อนผนั
ตอ่สํานกังาน 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดําเนินการเปล่ียน/โอนย้ายกองทุนหลกั เน่ืองจากกรณีดังกล่าวข้างต้น จะ
ยกเว้นไม่นําเร่ืองการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินในต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมมาบังคับใช้ในช่วงดําเนินการคัดเลือก เตรียมการลงทุนในกองทุนใหม่ หรือ
ระหวา่งดําเนินการโอนย้ายเงินทนุดงักลา่วด้วย หรือในช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วนัทําการก่อนวนัเลกิกองทนุ 
 
3.10 การลงทนุในตา่งประเทศ  
ลงทนุโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
3.11 รายละเอียดการลงทนุในตา่งประเทศ :  
เน้นการลงทนุในต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้
เป็นไปตามวงเงินท่ีได้รับอนมุติัให้นําไปลงทนุยงัตา่งประเทศ เว้นแตจ่ะได้รับการอนมุติัวงเงินเพิ่มเติม 
 
3.12 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุ : 

3.12.1 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุในประเทศ 
บริษัทจดัการจะลงทนุในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดงัต่อไปนี ้เว้นแต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน บริษัทจดัการจะลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือหาดอกผล
โดยวิธีอ่ืนอย่างใด อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงักลา่ว  
 
3.12.1.1 ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ ได้แก่ หลกัทรัพย์ ตราสาร หรือสญัญาท่ีเสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออก หรือ
คูส่ญัญาเป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฏหมายไทย ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ตราสารแหง่หนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่ 

(1.1) ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน บตัรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ ระยะสัน้ ท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคาร
พาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุ เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั 

(1.2) ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเช่ือเพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์
เป็น ผู้ออก ซึง่กําหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัออกตัว๋ และเป็นตัว๋เม่ือทวงถามหรือเม่ือได้เหน็ 

(1.3) ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัท่ีออก ซึง่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือดงัตอ่ไปนี ้



กองทนุเปิด ยโูอบ ีสมาร์ท โกลบอล บอนด์ ฟันด์  15 

(ก) อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัแรก ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ของผู้ออกตราสาร ต้องเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีได้มาจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ (short-term rating) 
ด้วยหรือ 
(ข) อันดับความน่าเช่ือถือของผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้ สลักหลัง หรือผู้ คํา้ประกัน อยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 
(investment grade) ทัง้นี ้โดยการจัดอันดับความน่าเช่ือถือของสถาบนัจัดอันดับความน่าเช่ือถือภายใต้ช่ือ 
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
เป็นผู้ออก หรือผู้ คํา้ประกนั ทัง้นี ้ตราสารดงักลา่วต้องมีลกัษณะตามเง่ือนไขท้ายข้อ 3.12.1.1  

(2.3) ตราสารท่ีเปล่ียนมือได้ ซึง่หมายถึง พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ ท่ีไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ
และหุ้นกู้ อนุพันธ์ท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้เสนอขายในลกัษณะทั่วไปหรือในลักษณะจํากัด หรือท่ีออกภายใต้ 
ข้อผกูพนัท่ีกําหนดและอนญุาตโดยกระทรวงการคลงั หรือท่ีนิติบคุคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้เป็นผู้ออก หรือท่ีเป็น
หลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ซึ่งผู้ออกหลกัทรัพย์ได้เสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่นัน้ทัง้หมดต่อผู้ ถือหุ้นโดยได้รับชําระราคา
เตม็มลูคา่ท่ีเสนอขายจากผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ตราสารท่ีเปล่ียนมือได้ต้องมีลกัษณะตามเง่ือนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย 

(2.4) ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้ ท่ีเสนอขายในต่างประเทศ โดยมีผู้ออกเป็น
นิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ทัง้นี ้หุ้นกู้ดงักลา่วไมร่วมถงึหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนพุนัธ์ 

(2.5) หน่วยลงทนุหรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแห่งหนี ้หรือของกองทนุรวม
อ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทนุเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี ้หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. กําหนดหรือ
ให้ความเหน็ชอบ เช่น กองทนุรวมตลาดเงิน เป็นต้น 

(2.6) ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์โดยหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนีต้าม (2.1) (2.2) (2.3) หรือ (2.5) หรือ
ข้อ 3.12.1.1 ทัง้นี ้บริษัทจดัการต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

ในกรณีท่ีตราสารแห่งหนีต้ามข้อ 3.12.1.1 เป็นตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนัน้ต้อง
อยูใ่นรูปอตัราดอกเบีย้คงท่ีหรืออตัราดอกเบีย้ลอยตวัเทา่นัน้ 

การรับรอง รับอาวลั สลกัหลงั หรือคํา้ประกนัของบคุคลท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.12.1.1 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวลั
ทัง้จํานวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไลเ่บีย้โดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือคํา้ประกนั
ต้นเงินและดอกเบีย้เตม็จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข 
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เง่ือนไข : ตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามข้อ (2.2) และตราสารท่ีเปล่ียนมือได้ตามข้อ (2.3) ต้องมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

(1) เป็นตราสารขึน้ทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

(2) มีราคาท่ีเหมาะสมตามท่ีสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบคุคลทัว่ไปว่าพร้อมจะเสนอ
ราคาซือ้และรับซือ้ตราสารนัน้ในราคาดงักลา่วตามจํานวนและวิธีการท่ีสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยกําหนดอยู่เสมอ 
โดยได้สง่สําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยตลอดอายขุองตราสารนัน้ 

(3) เป็นตราสารท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ในกรณีท่ีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดงักล่าวต้องเป็นตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของ ตราสาร
หรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได้ เว้นแต่ผู้ออกตราสารดงักล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ตา่งประเทศ ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้เทา่นัน้ 

(ข) ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยู่ใน
อนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 

(ค) ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในตราสารอ่ืนนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครัง้แรก หากตราสารดงักลา่ว
ไม่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ ตราสารนัน้ต้องมี
บริษัทจดัการไมต่ํ่ากวา่สามรายเป็นผู้ ซือ้ตราสารดงักลา่วเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุภายใต้การจดัการ 

 
3.12.1.2 เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย  
 
3.12.1.3 สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีกองทุนจะเข้าเป็นคู่สญัญาได้ต้องมีสินค้าหรือตัวแปรอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอยา่งดงัตอ่ไปนี ้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือความลดความเส่ียง (Hedging) ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานกําหนด 

(1) หลกัทรัพย์ 

(2) อตัราดอกเบีย้ 

(3) อตัราแลกเปล่ียน โดยการเข้าเป็นคูส่ญัญาต้องมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง (hedging) เทา่นัน้ 

(4) อนัดบัความน่าเช่ือถือหรือเหตกุารณ์ท่ีมีผลต่อการชําระหนีข้องตราสารแห่งหนีห้รือสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า หรือ
ของผู้ออกตราสารหรือคูส่ญัญาดงักลา่ว 

(5) สนิค้าหรือตวัแปรอ่ืนใดท่ีสํานกังานกําหนด 

ในกรณีท่ีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าอ้างอิงกบัราคาของสินค้าหรือตวัแปรตามวรรคหนึ่ง ราคาท่ีอ้างอิงดงักล่าวต้องเป็น
ราคาปัจจบุนัหรือราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเทา่นัน้ 

ทรัพย์สนิอ่ืนท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบั 3.12.1.1 – 3.12.1.3 โดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังาน 
 
3.12.2 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุในตา่งประเทศ : 
บริษัทจดัการอาจลงทนุในทรัพย์สินในต่างประเทศเพ่ือกองทนุได้เทียบเท่ากบัประเภททรัพย์สินในประเทศ โดยกรอบ
ประเทศท่ีลงทนุต้องมีคณุสมบติั ดงันี ้
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(1) มีการเสนอขายในประเทศท่ีมีหน่วยงานกํากบัดแูลเป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือประเทศท่ีมีตลาดหลกัทรัพย์
เป็นสมาชิกของ WFE 

(2) การลงทนุนัน้ต้องไมทํ่าให้การจดัการกองทนุเบ่ียงเบนไปจากวตัถปุระสงค์ หรือนโยบายการลงทนุของกองทนุและ
ไมทํ่าให้กองทนุขาดทนุเป็นมลูคา่สงูกวา่มลูคา่ลงทนุ 

(3) ต้องสามารถเข้าถงึข้อมลูเก่ียวกบัหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิดงักลา่วเป็นภาษาองักฤษผา่นระบบอินเตอร์เน็ตได้ 

(4) มีข้อมลูทางด้านราคาท่ีสะท้อนมลูคา่ยติุธรรม โดยเป็นราคาท่ีน่าเช่ือถืออ้างอิงได้ และสอดคล้องตามหลกัวิชาการ
อนัเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

(5) มีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทนุ (investor protection) ท่ีถือได้วา่เทียบเท่ากบัการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สิน
ท่ีมีลกัษณะคล้ายกนัในประเทศไทย 

(6) มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีสํานกังานอาจกําหนดเพิ่มเติม  

ทัง้นี ้ให้บริษัทจดัการลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง
ดงัตอ่ไปนี ้เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ 
 
3.12.2.1 หน่วยลงทนุของกองทนุ Templeton Global Bond Fund ซึง่เป็นกองทนุรวมต่างประเทศและกองทนุหลกั 
(Master Fund) ของกองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลบอล บอนด์ ฟันด์ ทัง้นี ้หากกองทนุหลกัมีการลงทนุในทรัพย์สินท่ี
ไม่เป็นไปตามท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. กําหนดให้กองทนุอาจลงทนุหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนกองทนุ
ในต่างประเทศ (Master Fund) จากกองทนุ Templeton Global Bond Fund เป็นกองทนุต่างประเทศอ่ืน หรือขอสงวนสิทธิ
ท่ีจะเลกิกองทนุ ยโูอบี โกลบอล บอนด์ ฟันด์ ได้ โดยให้ถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว โดยหน่วยลงทนุ
ของกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีกองทนุจะลงทนุหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

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

(2) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีมีทรัพย์สินท่ีลงทนุเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัทรัพย์สินท่ี
กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ได้ เว้นแต่เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีมีนโยบายการลงทุนในทองคํา
โดยตรง 

(3) ในกรณีท่ีเป็นการลงทนุหรือมีไว้เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป (Retail Fund) กองทนุสํารองเลีย้งชีพ 
หรือกองทนุสว่นบคุคลรายย่อย หน่วยลงทนุท่ีจะลงทนุหรือมีไว้ได้ต้องเป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศท่ีจดัตัง้
ขึน้เพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไปเช่นกนั 

(4) ต้องไมใ่ช่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (Hedge Fund) 
 
3.12.2.2 ตราสารแห่งหนีต้่างประเทศ ได้แก่ หลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีออกโดยบคุคลต่างประเทศ และเสนอขายใน
ตา่งประเทศ อนัได้แก่ 
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(1) ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ 

(ก) พนัธบตัรหรือตราสารแห่งหนีท่ี้รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การ
ระหว่างประเทศเป็นผู้ออกหรือผู้ คํา้ประกนั ซึง่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบั
ท่ีสามารถลงทนุได้(Investment grade) 

(ข) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนีท่ี้รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผู้ออกหรือผู้ คํา้ประกัน ซึ่งมีอันดับ
ความน่าเช่ือถือของตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment grade) 
 
(2) ตราสารแหง่หนีภ้าคเอกชน  อนัได้แก่ 

(ก) ตราสารแห่งหนีท่ี้ออกโดยนิติบคุคลต่างประเทศซึ่งมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่
ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment grade) และได้รับการคดัเลือกให้ใช้ในการคํานวณดชันีตราสารแห่งหนีท่ี้
ได้รับการยอมรับจากสํานกังาน ทัง้นี ้ผู้ลงทนุต้องสามารถเข้าถึงข้อมลูเก่ียวกบัตราสารแห่งหนีด้งักล่าวเป็นภาษาองักฤษ
ผา่นระบบอินเตอร์เน็ตด้วย 

(ข) ตราสารแหง่หนีท่ี้ออกโดยนิติบคุคลตา่งประเทศท่ีมีอายตุราสารคงเหลือไมเ่กินหนึ่งปีนบัแต่วนัท่ีลงทนุ ซึง่นิติบคุคล
ดงักล่าวมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในสองอนัดบัแรก ทัง้นี ้ผู้ลงทุนต้องสามารถเข้าถึงข้อมลูเก่ียวกับตราสารแห่งหนี ้
ดงักลา่วเป็นภาษาองักฤษผา่นระบบอินเตอร์เน็ตด้วย 
 
(3) ตราสารแห่งหนีอ่ื้น อนัได้แก่ หน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศท่ีเป็นกองทนุรวมตราสารแห่งหนี ้หรือของ
กองทนุรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทนุเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี ้หรือการหาดอกผลโดยวิธีออ่ืนท่ีสํานกังานกําหนด
หรือให้ความเหน็ชอบ เช่น กองทนุรวมตลาดเงิน เป็นต้น 
 
3.12.2.3 เงินฝากในสถาบนัการเงินตา่งประเทศ 
 
3.12.2.4 สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีกองทุนจะเข้าเป็นคู่สญัญาได้ต้องมีสินค้าหรือตัวแปรอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างดงัต่อไปนี ้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือป้องกนัความเส่ียง (hedging) ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กําหนด 

(1) หลกัทรัพย์ 

(2) อตัราดอกเบีย้ 

(3) อตัราแลกเปล่ียนเงิน โดยการเข้าเป็นคูส่ญัญาต้องมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง (hedging) เทา่นัน้ 

(4) อนัดบัความน่าเช่ือถือหรือเหตกุารณ์ท่ีมีผลต่อการชําระหนีข้องตราสารแห่งหนีห้รือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า หรือ
ของผู้ออกตราสารหรือคูส่ญัญาดงักลา่ว 

(5) สนิค้าหรือตวัแปรอ่ืนใดท่ีสํานกังานกําหนด 

ในกรณีท่ีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าอ้างอิงกบัราคาของสินค้าหรือตวัแปรตามวรรคหนึ่ง ราคาท่ีอ้างอิงดงักล่าวต้องเป็น
ราคาปัจจบุนัหรือราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเทา่นัน้ 
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3.12.2.5 ทรัพย์สนิอ่ืนท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบัข้อ 3.12.2.1 – 3.12.2.4 โดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังาน 
 
3.13 อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม : 

3.13.1 อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนประเทศ  : 
บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนเพ่ือเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุรวม ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ดงัตอ่ไปนี ้ในกรณีท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอตัราสว่นการลงทนุ บริษัทจดัการจะ
ลงทนุให้เป็นไปตามประกาศท่ีแก้ไขด้วย 
 
3.13.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงัต่อไปนี ้เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยไม่จํากัด
อตัราสว่น 

(1) ตราสารภาครัฐไทย 

(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตามข้อ 3.12.1.1 (2.2) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในสองอนัดบัแรก หรือสญัญา
ซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีสนิค้าเป็นตราสารดงักลา่ว 

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เม่ือรวมกนัแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 
ของมลูค่าตราสารนัน้ในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทนุรวมเปิดท่ีมีการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ลว่งหน้า
ซึง่ระบเุวลาแน่นอน  
 
3.13.1.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศท่ีนอกเหนือจากข้อ 3.13.1.1 (2) หรือ
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีสินค้าเป็นตราสารดงักล่าว เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือ
คํานวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้ เป็นคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 35 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

การคํานวณอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ ให้นบัตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทกุประเภทท่ีผู้ออกหรือผู้ เป็นคู่สญัญา
รายดงักลา่วเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา ซึง่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สิน
เหลา่นัน้ รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย 

ทัง้นี ้มลูคา่ของตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามวรรคหนึง่ ต้องไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ตราสารนัน้ในแตล่ะรุ่น 
 
3.13.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้
ดงัต่อไปนี ้ซึ่งธนาคารท่ีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง 
ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนัหรือคูส่ญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณ
เฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทนุรายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

(1) ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ 

(2) เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย 
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(3) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

การคํานวณอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ ให้นบัมลูคา่ของทรัพย์สนิท่ีกองทนุลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.5 (1) 
ซึ่งธนาคารหรือบริษัทเงินทนุรายเดียวกนัเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา
รวมในอตัราสว่นดงักลา่ว 

ในกรณีท่ีกองทนุมีเงินฝากในนิติบคุคลตามวรรคหนึง่ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการดําเนินงานของกองทนุ มิให้นบัมลูค่า
ของเงินฝากดงักลา่วรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ 
 
3.13.1.4 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงัต่อไปนี ้ท่ีบคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั 
ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก 
ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 15 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุ 

(1) ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ ทัง้นี ้เฉพาะท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) 

(2) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีคูส่ญัญามีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) 

การคํานวณอตัราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นบัมลูค่าของทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.5 วรรคหนึ่ง (1) ท่ีบคุคลรายเดียวกนั
เป็นผู้ ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกัน หรือคู่สญัญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมใน
อตัราสว่นตามวรรคหนึง่ด้วย 
 
3.13.1.5 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากกรณีท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 
และข้อ 3.13.1.4 เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุตามอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้

(1) การลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักลา่วซึง่บคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั 
หรือคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

(2) การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินตาม (1) เม่ือคํานวณรวมทกุบคุคลท่ีเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั 
ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญาแล้ว ต้องมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ ไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
3.13.1.6 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิท่ีกลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั 
ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุไว้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้ของกลุ่มกิจการนัน้ไม่เกินอตัรา 
อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 

(1) ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ 

(2) อตัราท่ีคํานวณได้จากนํา้หนกัของกลุม่กิจการดงักล่าวในตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้รวมกบัร้อยละ 10 
ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุนัน้ ทัง้นี ้ตวัชีว้ดัดงักลา่วต้องเป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันีท่ีมีการเผยแพร่
อยา่งกว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 
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3.13.1.7 การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินท่ีบริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ ออก ผู้ สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา เพ่ือเป็น
ทรัพย์สินของกองทนุ หากทรัพย์สินดงักล่าวเป็นองค์ประกอบท่ีใช้ในการคํานวณตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้ 
บริษัทจดัการจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนินัน้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา
รายนัน้ ไมเ่กินผลรวมของนํา้หนกัของทรัพย์สินดงักลา่วในตวัชีว้ดัและร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 
ทัง้นี ้แทนอตัราสว่นท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 และข้อ 3.13.1.5 
 
3.13.1.8 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินท่ีบุคคล
ดงัตอ่ไปนี ้เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา เป็นจํานวนท่ีมีมลูคา่รวมกนัโดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาบญัชี หรือในรอบอายกุองทนุรวมสําหรับกองทนุรวมท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 1 ปี 

(1) ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
(2) ธนาคารพาณิชย์ 
(3) บริษัทเงินทนุ 
(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
(5) บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
(6) สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
(7) ธนาคารตา่งประเทศ 

การคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามวรรคหนึ่ง มิให้นบัมลูค่าเงินฝากในบญัชีเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทนุรวม
ในอตัราสว่นดงักลา่ว 

อตัราสว่นตามวรรคหนึง่มิให้นํามาใช้บงัคบัในช่วงระยะเวลาหกเดือนก่อนวนัครบกําหนดอายโุครงการของกองทนุรวม
ท่ีมีอายโุครงการตัง้แตห่นึง่ปีขึน้ไป 
 
3.13.1.9 ในกรณีมีเหตจํุาเป็นและสมควรเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุอนัเน่ืองมาจากปัญหาความผนัผวน
ของตลาดเงินและตลาดทนุในวงกว้างในรอบระบะเวลาบญัชีใด บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจขอผ่อนผนัต่อสํานกังาน
เพ่ือไม่ต้องนําการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ในช่วงเวลาท่ีเกิดความผนัผวน
ดงักลา่วมารวมคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.13.1.8 ได้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีนัน้ 
 
3.13.1.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทุนเพ่ือเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้ไมเ่กินอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้

(1) ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของแต่ละกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการ
กองทนุรวมอ่ืนเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของแต่ละกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการ
กองทนุรวมเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ 

(2) ลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของทกุกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการอ่ืน
เป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของแต่ละกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวม
เป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ 
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3.13.1.11 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง 
(hedging) เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยไมเ่กินมลูคา่ความเส่ียงทัง้หมดท่ีกองทนุมีอยู ่
 
3.13.1.12 การคํานวณมลูค่าการลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อการคํานวณอตัราส่วนการลงทนุ
ตาม ข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 และข้อ 3.13.1.5 (1) ให้นบัมลูค่าท่ีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งมีหน้าท่ีต้อง
ชําระตามสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า รวมคํานวณในอตัราสว่นของบคุคลท่ีเป็นคู่สญัญาดงักลา่ว เว้นแต่กรณีท่ีกองทนุได้
ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญานัน้ในศูนย์ซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและ
อตัราสว่นตามท่ีกําหนดในข้อดงักลา่ว 
 
3.13.1.13 นอกจากการคํานวณตามข้อ 3.13.1.12 แล้ว  ให้บริษัทจดัการคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ออกสินค้าของสญัญา
ซือ้ขายลว่งหน้า หรือผู้ ท่ีต้องชําระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้า (limit of underlying issuer or third party) โดยให้คํานวณ
อตัราส่วนเสมือนกองทนุลงทนุในสินค้านัน้โดยตรง ทัง้นี ้เฉพาะกรณีท่ีการเข้าเป็นคู่สญัญาในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า
เป็นผลหรืออาจเป็นผลให้กองทนุมีความเสี่ยงต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้าหรือผู้ ที่ต้องชําระหนีต้าม
ข้อผกูพนัของสินค้า โดยให้ใช้มลูค่าตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (notional amount) เป็นมลูค่าท่ีใช้ในการ
คํานวณ เว้นแต่ในกรณีท่ีเป็นสญัญาออปชนั ให้บริษัทจดัการใช้มลูค่าตามขนาดของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (notional 
amount) ซึง่คณูกบัคา่เดลต้าของสญัญาออปชนั 
 
3.13.1.14 บริษัทจดัการอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ในนามกองทนุได้ โดยมีมลูค่าธุรกรรมรวมกนัทัง้สิน้ไม่เกิน
ร้อยละ 25 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้การคํานวณมลูค่าธุรกรรมดงักลา่ว ให้บริษัทจดัการคํานวณโดย
ใช้มลูคา่หลกัทรัพย์ท่ีให้ยืม รวมผลประโยชน์ท่ีพงึได้รับจนถงึวนัท่ีคํานวณมลูคา่ธุรกรรมการดงักลา่ว 

ในกรณีท่ีธุรกรรมให้ยืมหลกัทรัพย์ในขณะท่ีกองทนุเข้าทําธุรกรรมมีมลูค่าไม่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนดในวรรคหนึ่ง หาก
ต่อมาธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนดงักลา่ว โดยมิได้เกิดจากการทําธุรกรรมเพิ่มเติม บริษัทจดัการ
จะยงัคงมีไว้ซึง่ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ดงักลา่วตอ่ไปได้ 

ให้บริษัทจดัการจดัทํารายงานโดยระบวุนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นการลงทนุท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุและสง่
รายงานดงักล่าวให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีธุรกรรมให้ยืมหลกัทรัพย์
นัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนท่ีกําหนดพร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงานดงักล่าวไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานสามารถ
ตรวจสอบได้ 
 
3.13.1.15 ในการคํานวณอตัราสว่นตามข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4  และ ข้อ 3.13.1.5 (1) ให้บริษัทจดัการ
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้รวมทัง้เง่ือนไขตามข้อ 3.13.1.16 ด้วย  

(1) ในกรณีท่ีทรัพย์สินดงักล่าวมีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราส่วนท่ี 
ผู้ออกทรัพย์สินหรือผู้ ท่ีเป็นคู่สญัญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกัน 
แล้วแตก่รณี ก็ได้  
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(2) ในกรณีท่ีทรัพย์สินมีบคุคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั บริษัทจดัการจะ
เลือกคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนัรายใดรายหนึง่ก็ได้ 
 
3.13.1.16 การคํานวณอตัราส่วนท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนัตามข้อ 3.13.1.15 จะทําได้ต่อเม่ือ
บุคคลดงักล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จํานวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไล่เบีย้โดยไม่มีข้อกําหนด 
ลบล้างหรือจํากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือคํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เตม็จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข 
 
3.13.1.17 ในกรณีท่ีตราสารแหง่หนี ้ในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูค่าไม่เกินอตัราสว่น
ท่ีกําหนดในข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนีน้ัน้มีมลูค่าเกินอตัราสว่นดงักล่าวโดยถกูปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
ให้บริษัทดําเนินการแก้ไขอตัราส่วนให้เป็นไปตามท่ีกําหนดภายใน 30 วันนับแต่วนัท่ีมีการประกาศให้ทราบถึงเหตุ
ดงักลา่ว เว้นแตใ่นกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควรโดยได้รับผอ่นผนัจากสํานกังาน 
 
3.13.1.18 ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมลูค่าไม่เกินอตัราส่วนท่ี
กําหนดในข้างต้น หากต่อมามีมลูค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าวจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน บริษัทจัดการจะ
ยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้  

ให้บริษัทจดัการจดัทํารายงานโดยระบช่ืุอ จํานวน อตัราสว่นการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิตามวรรคหนึ่ง และวนัท่ี
ทรัพย์สนินัน้มีมลูค่าเกินอตัราสว่นการลงทนุท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทนุรวม ทราบภายในสามวนัทําการนบัแต่วนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนา
รายงานดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานสามารถตรวจสอบได้ 
 
3.13.1.19 ในกรณีท่ีการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนเป็นผลให้กองทนุรวมเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีบริษัทใดเป็นผู้ออก เพ่ือเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุรวม เม่ือรวมกนัทกุกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของ
จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศท่ีสํานักงานกําหนด 
ดงันีคื้อ  

(1) ปฏิบติัให้เป็นไปตามประกาศท่ีกําหนดให้บริษัทจดัการสามารถรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืนได้ 

(2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนท่ีเกินอตัราส่วนการลงทนุดงักลา่ว เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควร
โดยได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังาน และ 

(3) กรณีท่ีเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึง่หุ้นของบริษัทดงักลา่วเป็นผลให้กองทนุได้มาหรือเป็นผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทนัน้จนถงึหรือข้ามจดุท่ีต้องทําคําเสนอซือ้  บริษัทจดัการต้องดําเนินการเพ่ือให้ได้รับการยกเว้นการทําคําเสนอซือ้
โดยการลดสดัส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือย่ืนคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซือ้ ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์
เพ่ือครอบงํากิจการ ทัง้นี ้การลดสดัสว่นการถือหุ้นดงักล่าว ให้บริษัทจดัการลดสดัสว่นตามสดัสว่นของหุ้นของบริษัท
จดทะเบียนท่ีแตล่ะกองทนุได้มาจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืน 
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3.13.1.20 ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนท่ี
กําหนดในข้างต้น หากต่อมามีมลูค่าเกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยไม่เข้าลกัษณะตามข้อ 3.13.1.14 ข้อ 3.13.1.17 และ
ข้อ 3.13.1.19 และการเกินอตัราสว่นดงักลา่วมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้ทรัพย์สนิมาเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะยงัคง
มีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้   

ให้บริษัทจดัการจดัทํารายงานโดยระบช่ืุอ จํานวน อตัราสว่นการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวนัท่ี
ทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุและส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 
ทราบภายในสามวนัทําการนบัแต่วนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงานดงักลา่ว
ไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานสามารถตรวจสอบได้ 
 
3.13.1.21 ข้อจํากดัการลงทนุข้างต้นจะไม่นํามาบงัคบัใช้ในกรณีท่ีปรากฏเหตตุามหวัข้อ 20 “การเลิกโครงการจดัการ
กองทนุรวม” และบริษัทจดัการต้องดําเนินการเพ่ือเลิกกองทนุตามหวัข้อ 20.2 “การดําเนินการของบริษัทจดัการเม่ือเลิก
กองทนุรวม” 
 
3.13.2 อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนในตา่งประเทศ : 
สําหรับกองทนุท่ีมีการลงทนุหรือเข้าเป็นคู่สญัญาในต่างประเทศ ให้บริษัทจดัการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนีเ้พิ่มเติมด้วย ทัง้นี ้อัตราส่วนท่ีคํานวณตาม
ประเภททรัพย์สิน ข้อกําหนดในการคํานวณอตัราสว่น และการดําเนินการเม่ือมีเหตท่ีุทําให้ไม่เป็นไปตามอตัราส่วน ให้
เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.13.1 โดยอนโุลม 
 
3.13.2.1 บริษัทจดัการจะลงทนุ หรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศ (กองทนุหลกั) ตามข้อ 3.12.2.1 
โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
3.13.2.2 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตามข้อ 3.12.2.2 (1) ที่มีอนัดบั
ความน่าเช่ือถืออยูใ่นสองอนัดบัแรก หรือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีสินค้าเป็นตราสารดงักลา่ว เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุรวม โดยไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูคา่ของตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามวรรคหนึ่งเม่ือรวมกนัแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 
ของมลูค่าตราสารนัน้ในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทนุรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ลว่งหน้า
ซึง่ระบเุวลาแน่นอน 
 
3.13.2.3 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศท่ีนอกเหนือจากข้อ 3.13.2.3 หรือสญัญา
ซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีสินค้าเป็นตราสารดงักล่าว เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณ
เฉพาะผู้ออกหรือผู้ เป็นคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 35 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  
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การคํานวณอตัราสว่นตามวรรคหนึ่ง ให้นบัตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทกุประเภทท่ีผู้ออกหรือผู้ เป็นคู่สญัญา
รายดงักลา่วเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา ซึง่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สิน
เหลา่นัน้ รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย 

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าตราสาร
นัน้ในแตล่ะรุ่น เว้นแตเ่ป็นกองทนุรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ลว่งหน้าซึง่ระบเุวลาแน่นอน 
 
3.13.2.3 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากในสถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ใน
อนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะสถาบนัการเงินต่างประเทศนัน้ ไม่เกินร้อยละ 20 
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
การคํานวณอตัราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับมลูค่าของทรัพย์สินท่ีกองทนุลงทนุหรือมีไว้ดงัต่อไปนี ้รวมในอตัราส่วน
ดงักลา่ว 

(1) ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.2.4 วรรคหนึ่ง และข้อ 3.13.2.5 วรรคหนึ่ง (1) ท่ีสถาบันการเงินต่างประเทศรายเดียวกันเป็น 
ผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา 

(2) ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.2.4 วรรคหนึ่ง และข้อ 3.13.2.5 วรรคหนึ่ง (1) ท่ีธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นสาขาของสถาบนั
การเงินตา่งประเทศรายนัน้เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา 

ในกรณีท่ีกองทุนมีเงินฝากตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือการดําเนินงานของกองทนุ มิให้นับ
มลูคา่ของเงินฝากดงักลา่วรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ 
 
3.13.2.4 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงัต่อไปนี ้ท่ีบคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั 
ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก 
ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 15 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุ ทัง้นี ้ให้นบัรวมกบัอตัราส่วนการลงทนุในตราสารท่ีเสนอขายหรือออกโดยธนาคารพาณิชย์ท่ีเป็นสาขาของ
ธนาคารในประเทศด้วย 

(1) ตราสารแหง่หนีใ้นตา่งประเทศ ทัง้นี ้ต้องมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 

(2) สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าตามข้อ 3.12.2.4 ท่ีคู่สญัญามีอนัดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได้ 
(investment grade) 

การคํานวณอตัราสว่นตามวรรคหนึ่ง ให้นบัทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.5 (1) ท่ีบคุคลรายเดียวกนั
เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกัน หรือคู่สญัญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ รวมใน
อตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย 
 
3.13.2.5 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากกรณีท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.3 
และข้อ 3.13.2.4 เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมตามอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้
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(1) การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วซึง่บคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั 
หรือคูส่ญัญา ต้องมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั 
หรือคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

(2) การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินตาม (1) เม่ือคํานวณรวมทกุบคุคลท่ีเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั 
ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญาแล้ว ต้องมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
3.13.2.6 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิท่ีกลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั 
ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้ของกลุ่มกิจการนัน้ไม่เกินอตัรา
อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 

(1) ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ 

(2) อตัราท่ีคํานวณได้จากนํา้หนกัของกลุม่กิจการดงักล่าวในตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้รวมกบัร้อยละ 10 
ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุนัน้ ทัง้นี ้ตวัชีว้ดัดงักลา่วต้องเป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันี ท่ีมีการเผยแพร่
อยา่งกว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 
 
3.13.2.7 การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิท่ีบริษัทในกลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ายหรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สิน
ของกองทนุ หากทรัพย์สนิดงักลา่วเป็นองค์ประกอบท่ีใช้ในการคํานวณตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้ บริษัทจดัการ
อาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนินัน้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกิน
ผลรวมของนํา้หนกัของทรัพย์สนิดงักลา่วในตวัชีว้ดัและร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้แทนอตัราสว่น
ท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.3 ข้อ 3.13.2.4 หรือข้อ 3.13.2.5 แล้วแตก่รณีก็ได้ 
 
3.13.2.8 บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตั๋วสญัญาใช้เงิน ท่ีธนาคารท่ีมี
กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั 
สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรือธนาคารต่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือคู่สญัญา เป็นจํานวนท่ีมีมลูค่ารวม
โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชี หรือรอบอายกุองทนุ ไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

การคํานวณอตัราส่วนการลงทุนตามวรรคหนึ่ง จะไม่นับเงินฝากในบญัชีเงินเพ่ือการดําเนินงานของกองทุนเข้าใน
อตัราสว่นดงักลา่ว 

อตัราสว่นตามวรรคหนึง่มิให้นํามาใช้บงัคบักบักองทนุรวมท่ีมีการกําหนดอายโุครงการตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป ทัง้นี ้เฉพาะใน
ระยะเวลาหกเดือนก่อนวนัครบกําหนดอายขุองโครงการจดัการกองทนุรวม 

ในกรณีท่ีเงินฝากหรือตราสารแหง่หนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายเงินฝากท่ีกองทนุลงทนุในหรือมีไว้เกินอตัราสว่นท่ีกําหนดตาม
วรรคหนึ่ง ให้บริษัทจดัการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักล่าวให้มีมลูค่ารวมโดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายใน 30 วันนับแต่วันสิน้รอบปีบญัชีนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วน 
การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วโดยเฉล่ียตัง้แตว่นัแรกของรอบปีบญัชีนัน้จนถึงวนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเป็นไป
ตามอตัราสว่นดงักลา่ว 
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เม่ือบริษัทจดัการได้ปฏิบติัตามวรรคสามแล้ว บริษัทจัดการจะรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบ
ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ
รวมเพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ตรวจสอบการปฏิบติัดงักลา่ว และผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุต้อง
แจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 5 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับรายงานจากบริษัทจดัการกองทนุ 

หากบริษัทจดัการกองทนุไม่สามารถปฏิบติัตามวรรคสามได้ สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจสัง่ให้บริษัทจดัการ
เลกิกองทนุนัน้ 
 

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ (Class of Unit) :  

4.1 การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ  : ไมมี่ 
 
4.2 ประเภทการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ : ไมมี่ 
 
4.3 รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ) : ไมมี่ 
 

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

5.1 ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก : บริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
5.2 รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก : 
บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกให้แก่ประชาชนทัว่ไปในราคาหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายหน่วยละ 10 บาท 
บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ทัง้นี ้หากยอดรวมการสัง่ซือ้มีมลูค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทนุ
ของโครงการก่อนสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดการเสนอขาย
ก่อนครบกําหนดระยะเวลาดงักล่าว โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการปิดประกาศแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนทราบท่ี
บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

5.2.1 วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ และเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
ผู้สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถขอรับหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูสําคญั พร้อมกบัใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบเปิด
บญัชีหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และบริษัทจดัการจะจดัให้มีหนงัสือชีช้วน
ส่วนข้อมลูโครงการไว้ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน โดยผู้สนใจสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุสามารถขอรับได้ทกุวนัในเวลาทําการ 
 
5.2.2 วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้
สําหรับการสัง่ซือ้ครัง้แรก ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ต่ํากว่า 2,000 บาท (สองพนับาทถ้วน) ขึน้ไป (จํานวนเงิน
ดงักล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุเรียบร้อยแล้ว) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ใน
ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทัง้นําใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวน 
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รวมทัง้ส่งมอบเอกสารหรือหลกัฐานใดๆ ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด (ถ้ามี) ไปท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทนุร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจ้งช่ือผู้ ถือ
หน่วยลงทนุเหล่านัน้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และเป็นผู้ รับเงินท่ีได้จากการขายคืน
หน่วยลงทนุหรือเงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกนั โดยจะถือเอาบคุคลท่ีมีช่ือตามเง่ือนไขการลงนามในคําขอเปิดบญัชีหน่วยลงทนุ
เป็นผู้ใช้สทิธิในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทนุ ในการลงนามเอกสารสําคญัของกองทนุ 

ทัง้นี ้ผู้ลงทนุท่ีสนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องเปิดบญัชีซือ้หน่วยลงทนุด้วยตนเองท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยผู้ลงทนุท่ีสนใจจะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุต้องกรอกรายละเอียด
และข้อความต่างๆ ในใบเปิดบญัชีหน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน  และนําสง่พร้อมแนบหลกัฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 
และ/หรือเอกสารหรือหลกัฐานอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการกําหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี) ไปท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนหรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้โดยการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิด ยโูอบี ชวัร์ เดลี 
หรือกองทนุเปิด ยโูอบี อินคมั เดลี เข้ากองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลบอล ฟันด์ ตามเง่ือนไข วนั เวลา ท่ีระบใุนข้อ 8.2.2 
และราคาในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุตามท่ีระบไุว้ในข้อ 8.2.3 
 
5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ 
ผู้สัง่ซือ้ต้องชําระเงินค่าซือ้ครัง้เดียวเต็มตามจํานวนท่ีสัง่ซือ้โดยสามารถชําระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร
หรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบัสํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืน โดยลงวนัท่ีตามวนัท่ีท่ีซือ้แตไ่มเ่กินวนัสดุท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุ  

ในกรณีที่ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงิน ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องลง
วนัที่ที่สัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บญัชีสัง่ซือ้กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลบอล บอนด์ ฟันด์” เพ่ือเข้าบญัชี
ประเภทออมทรัพย์ท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้ ของธนาคารดงัตอ่ไปนี ้

-  ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) สํานกัสาทร 

หรือ “บญัชีเพ่ือการสัง่ซือ้-ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ - บลจ. ยโูอบี (ไทย) จํากดั” เพ่ือเข้าบญัชีประเภทกระแสรายวนัท่ี
บริษัทจดัการเปิดไว้ ของธนาคารดงัตอ่ไปนี ้

-  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน)  

-  ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)  

-  ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  

-  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  

-  ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)  
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บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมบญัชีเพ่ือการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามข้างต้น โดยไม่ถือเป็น 
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อของผู้สนบัสนนุการขาย
และรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และ/หรือเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

หลงัจากท่ีบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ได้รับชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้แล้ว ผู้สัง่ซือ้
จะได้รับหลกัฐานการรับชําระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นีก้ารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
จะสมบรูณ์ก็ต่อเม่ือบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ได้เรียกเก็บเงินตาม เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร
หรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารดงักลา่วข้างต้น และได้รับเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเตม็จํานวนแล้ว 

ในกรณีท่ีเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั่งจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ 

ผู้สัง่ซือ้ท่ีได้ชําระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแต่จะ
ได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

เงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในนามของบญัชีสัง่ซือ้หรือ
บญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ ท่ีธนาคารพาณิชย์ ซึ่งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุทัง้หมดจะ
นําเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทนุรวม 

ในกรณีท่ีผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุนชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บ
รักษาเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุในข้อ 5.2.3 แล้วนัน้ หากบริษัทจดัการไม่ได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในวนัทําการ
ขายหน่วยลงทนุจนเป็นผลให้บริษัทจดัการไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ บริษัทจดัการจะเก็บรักษาเงินค่าซือ้
หน่วยลงทนุไว้ในบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวนัในนามของบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ี
บริษัทจดัการเปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นบญัชีเดียวกบัท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุไป
จนกว่าบริษัทจดัการจะได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครบถ้วนสมบูรณ์ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ี
คํานวณได้เม่ือสิน้วนัทําการขายหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวน
หน่วยลงทนุท่ีผู้ ซือ้จะได้รับตอ่ไป 

ทัง้นี ้สทิธิของผู้ ถือหน่วยจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 
5.2.4 วิธีการจดัสรรหน่วยลงทนุ 
ในกรณีท่ีมีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมเ่กินกวา่จํานวนเงินทนุของโครงการ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะได้รับหน่วยลงทนุตามท่ี
สัง่ซือ้หลงัจากท่ีได้ชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเตม็จํานวนแล้ว 

แต่หากในกรณีท่ีมีการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเกินกว่ามลูค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนใน 
การสัง่ซือ้โดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อน ได้ก่อน” ในกรณีท่ีสัง่ซือ้ในวนัเดียวกนั และมีมลูค่าเงินทนุของโครงการคงเหลือ
ไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บริษัทจะจดัสรรให้กบัผู้ ถือหน่วยทกุรายเป็นมลูค่าขัน้ต่ํารายละ 10,000 บาท (จํานวนเงิน
ดงักล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุเรียบร้อยแล้ว) ก่อนในลําดบัแรก โดยส่วนท่ีเหลือจะจดัสรรให้ตาม
สดัส่วนมลูค่าท่ีสัง่ซือ้หกัด้วยมูลค่าขัน้ต่ําท่ีได้ทําการจัดสรรให้แล้ว หากมลูค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือมีไม่เพียง
พอท่ีจะจดัสรรให้กบั 
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ผู้ ถือหน่วยทกุรายตามมลูค่าขัน้ต่ําท่ีกําหนดไว้ บริษัทจดัการจะทําการจดัสรรมลูค่าเงินทนุของโครงการคงเหลือท่ีมีอยู่
ทัง้หมดตามสดัสว่นมลูคา่ท่ีสัง่ซือ้ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรหรือไม่จดัสรรตามวิธีการท่ีบริษัทจดัการจะพิจารณาตามความเหมาะสม 
โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

ในกรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัอาจมีผลให้บคุคลหรือกลุม่บคุคลนัน้ถือหน่วยลงทนุ
เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จดัสรรหน่วยลงทุน
ให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดงักล่าวเกินกว่าหนึ่งในสามของหน่วยลงทนุท่ีได้จําหน่ายแล้วทัง้หมด เว้นแต่บุคคลหรือ
กลุ่มบคุคลดงักล่าวเข้าข้อยกเว้นตามข้อ 1 ข้อ 22 (2) (ข), (ค), (ง) และ ข้อ 29 (1) แห่งประกาศสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ี สน. 22/2552 เร่ือง การจัดตัง้กองทุนรวมและการเข้าทําสญัญารับจัดการ
กองทนุสว่นบคุคล ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 
 
5.2.5 การคืนเงินคา่สัง่ซือ้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
ในกรณีท่ีบริษัทจดัการต้องยติุโครงการภายหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก หากปรากฏว่า
จําหน่ายหน่วยลงทนุให้ประชาชนได้ไม่ถึงสามสิบห้าราย หรือในกรณีท่ีมีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด บริษัทจัดการจะยุติการ
จําหน่ายหน่วยลงทนุและแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสิบห้าวนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สดุ
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุ และคืนเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึน้จากเงินท่ีได้รับ
จากการจําหน่ายหน่วยลงทนุให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในหนึ่งเดือนนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนตามสดัส่วนของเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายใน
กําหนดเวลานัน้ได้อนัเน่ืองจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการเอง บริษัทจดัการจะชําระดอกเบีย้ในอตัราไม่ต่ํากว่า
ร้อยละเจ็ดคร่ึงตอ่ปี นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีครบกําหนดเวลานัน้ให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

ในการคํานวณมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ราคาตามมลูค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ เว้นแตบ่ริษัทจดัการจะได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ดําเนินการเป็นประการอ่ืนได้ 
 
5.2.6 เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ 
ไมมี่ 
 
5.2.7 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี 
ในการขอเปิดบญัชีหน่วยลงทนุ ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประจําตวั พร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง 
ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
( 1 ) กรณีบคุคลธรรมดา 
( ก ) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือ 
( ข ) สําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือ 
( ค ) สําเนาหนงัสือเดินทาง (เฉพาะชาวตา่งประเทศ) 
และ/หรือเอกสารหรือหลกัฐานใดๆ ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
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( 2 ) กรณีนิติบคุคล 

( ก ) สําเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ 
( ข ) สําเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
( ค ) ตวัอยา่งลายมือช่ือของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลและเง่ือนไขในการลงนาม 
( ง ) หนงัสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
( จ ) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล 
และ/หรือเอกสารหรือหลกัฐานใดๆ ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
 

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก 

6.1 ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก  

- บริษัทจดัการ 

- ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

- INTERNET   

- TELE-BANK 
 
6.2 รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 
สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของวนัทําการขายหน่วยลงทนุบวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ โดยราคาขายหน่วยลงทนุ
ดงักลา่วเป็นราคาท่ีได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

ทัง้นีห้ลกัเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดท่ีระบุไว้ในข้อ 16 เร่ือง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการ
คํานวณและการประกาศมลูค่ามลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ หลกัเกณฑ์ และวิธีการ
ดําเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง”  

ผู้สนใจลงทนุสามารถทําการซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ทกุวนั
ทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน ในเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวนัเร่ิมทําการขาย
หน่วยลงทนุภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบียนกองทนุรวมกบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึง่จะระบุ
ไว้ในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญัตอ่ไป  

6.2.1 วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วน ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ 
ผู้สนใจลงทนุสามารถติดตอ่ขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบคําขอเปิดบญัชี และ
คู่มือผู้ลงทนุ ได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คืน โดยบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ 
รับซือ้คืนจะจดัสง่หนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั พร้อมใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้ผู้สนใจลงทนุ และบริษัทจดัการ
จะจดัให้มีหนังสือชีช้วนส่วนข้อมลูโครงการจัดการกองทุนรวมไว้ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจัดการและสถานท่ี
ติดตอ่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน โดยผู้สนใจลงทนุสามารถขอรับได้ทกุวนัในเวลาทําการ  
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6.2.2 วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

6.2.2.1 บริษัทจดัการ / ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุได้ด้วยตนเองท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้
สําหรับการสัง่ซือ้ครัง้แรก  ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ต่ํากว่า 2,000 บาท (สองพนับาทถ้วน) ขึน้ไป 
(จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและ
ข้อความต่างๆ ในใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทัง้นําใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และเงินค่าสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุเต็มจํานวน รวมทัง้สง่มอบเอกสารหรือหลกัฐานใดๆ ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด (ถ้ามี) ไปท่ีบริษัทจดัการ 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

ทัง้นี ้ผู้ลงทนุท่ีสนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องเปิดบญัชีซือ้หน่วยลงทนุด้วยตนเองท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยผู้ลงทนุท่ีสนใจจะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุต้องกรอกรายละเอียด
และข้อความต่างๆ ในใบเปิดบญัชีหน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน  และนําส่งพร้อมแนบหลกัฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 
และ/หรือเอกสารหรือหลกัฐานอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการกําหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี) ไปท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนหรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ในการสั่งซือ้ ผู้ สัง่ซือ้รับรองท่ีจะซือ้หน่วยลงทุนตามจํานวนท่ีสั่งซือ้หรือน้อยกว่าท่ีสั่งซือ้ไว้ตามท่ีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาจดัสรรให้ โดยไมเ่ปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนการสัง่ซือ้ดงักลา่วและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบีย้ในกรณี
ท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรตามจํานวนท่ีสัง่ซือ้  

บริษัทจดัการจะดําเนินการรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามจํานวนทัง้หมดท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัทําการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุท่ีกําหนดไว้ในโครงการ เว้นแตก่รณีตามข้อ 11 ข้อ 12 หรือกรณีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการได้สงวนสิทธิในการขาย
หน่วยลงทนุให้ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไว้ในข้อ 6.2.6 เร่ือง เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ  

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนสามารถย่ืนเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และเม่ือเจ้าหน้าท่ีของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ได้
ตรวจสอบเอกสารการสัง่ซือ้และเงินค่าสัง่ซือ้ว่าครบถ้วนถกูต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีเจ้าหน้าท่ี
ได้ลงนามรับรองให้กบัผู้สัง่ซือ้ไว้เป็นหลกัฐาน  
 
6.2.2.2 ATM  
บริษัทจดัการจะรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบเอทีเอ็มเม่ือได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุ
จะต้องลงนามในคําขอใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ และปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในคําขอใช้
บริการ  

คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเอทีเอ็มจะสมบรูณ์ต่อเม่ือผู้สัง่ซือ้ได้ทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและบริษัทจดัการได้รับเงิน
ค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีท่ีบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะไม่สามารถ
ยกเลกิคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

ในกรณีท่ีมีข้อขดัข้องของระบบเอทีเอ็มจนเป็นเหตใุห้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าว 
และไมส่ามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ให้ถือวา่ยงัไมมี่การทํารายการการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นเอทีเอม็นัน้  
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ในกรณีท่ีบริษัทจัดการจะเร่ิมรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และ
ประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้บริษัทจดัการดําเนินการแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั  
 
6.2.2.3 TELE-BANK  
บริษัทจดัการจะรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์เม่ือได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน 
โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องลงนามในคําขอใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตาม
เง่ือนไขท่ีระบไุว้ในคําขอใช้บริการ  

คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์จะสมบรูณ์ต่อเม่ือผู้สัง่ซือ้ได้ทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
และบริษัทจดัการได้รับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแล้ว ในกรณีที่บริษัทจดัการสามารถจดัสรรหน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้
หน่วยลงทนุจะไมส่ามารถยกเลกิคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

ในกรณีท่ีมีข้อขัดข้องของระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุดงักล่าว และไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ ให้ถือว่ายงัไม่มีการทํารายการการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่าน
ระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์นัน้  
 
6.2.2.4 ไปรษณีย์ 
บริษัทจดัการอาจรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องปฏิบติัตามเง่ือนไข
ท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีสง่มายงับริษัทจดัการผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนนัน้จะสมบรูณ์ต่อเม่ือบริษัทจดัการได้รับเงินค่า
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุและบริษัทจดัการสามารถจดัสรรหน่วย ลงทนุได้โดยผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุนัน้ได้เว้นแต่ได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะทํารายการซือ้หน่วยลงทนุ
ตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีได้รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวนัทําการถดัจากวนัท่ีบริษัทได้รับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
และได้รับเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเรียบร้อยแล้ว 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
และประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้บริษัทจดัการดําเนินการแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 
 
6.2.2.5 INTERNET  
บริษัทจดัการจะรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านอินเตอร์เน็ตเม่ือได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุ
จะต้องลงนามในคําขอใชบัริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์และปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีได้ระบไุว้ในคําขอ
ใช้บริการ  
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คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทางอินเตอร์เน็ตจะสมบรูณ์ต่อเม่ือผู้สัง่ซือ้ได้ทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและบริษัทจดัการได้รับ
เงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะไม่สามารถ
ยกเลกิคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

ในกรณีท่ีมีข้อขดัข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไม่สามารถรับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่ว 
และไมส่ามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ให้ถือวา่ยงัไมมี่การทํารายการการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นอินเตอร์เน็ตนัน้  
 
6.2.2.6 หกับญัชี 
ผู้สนใจสามารถซือ้หน่วยลงทนุแบบสม่ําเสมอด้วยวิธีหกับญัชีเงินฝากธนาคารหรือบญัชีบตัรเครดิตเฉพาะท่ีบริษัทจดัการ
กําหนดได้ท่ีบริษัทจดัการหรือท่ีผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเฉพาะท่ีเปิดให้บริการนีต้ามหลกัเกณฑ์และวิธีการ 
ดงันี ้

( 1 ) ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ผู้ถือหน่วยลงทนุอาจเลือกสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นประจําทกุเดือนในเวลาเดียวกนั 
ด้วยการให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหกัเงินจากบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือบญัชีเงินฝากประเภท
กระแสรายวนัหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้เปิดไว้ท่ีผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนด้วยจํานวนเงิน
ท่ีเทา่กนัในแตล่ะงวด 

( 2 ) ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีประสงค์จะใช้บริการนีส้ามารถติดตอ่บริษัทจดัการหรือท่ีผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเพ่ือ
ขอใช้บริการ โดยกรอก “หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุและใบคําสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุล่วงหน้า” ซึ่งการให้บริษัทจดัการดําเนินการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะมีผลใช้บงัคบั และให้คงมีผลใช้บงัคบัต่อไปจนกว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเพิกถอนคําสัง่ โดยแจ้งไปยงั
บริษัทจดัการหรือสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ทําหนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝาก
หรือบญัชีบตัรเครดิตเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุและใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุล่วงหน้าไว้ตามเง่ือนไขและข้อกําหนดท่ีระบุใน
แบบคําขอดงักลา่ว 

( 3 ) ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องระบช่ืุอ บญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ และจํานวนเงินท่ีต้องการสัง่ซือ้
ซึง่จะต้องไม่ต่ํากว่าครัง้ละ 1,000 บาท และเพิ่มขึน้เป็นจํานวนทวีคณูของ 1,000 บาท บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มี
การหกัเงินจากบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเดรดิตของผู้สัง่ซือ้และโอนเข้าบญัชีสัง่ซือ้กองทนุเปิดเพ่ือซือ้หน่วยลงทุน 
ทกุเดือน ตามท่ีผู้สัง่ซือ้ได้ระบุไว้ในหนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุและ 
ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้าในราคาขายหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการซือ้ขายซึง่จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุ
ท่ีคํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และราคาขายหน่วยลงทนุดงักล่าวเป็น
ราคาท่ีรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ในกรณีท่ีวนัดงักลา่วตรงกบัวนัหยดุ บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการหกั
บญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้สัง่ซือ้ในวนัทําการถดัไปเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุในราคาขายหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ 
ณ สิน้วนัทําการซือ้ขายนัน้ 

อนึ่งค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการหกับญัชีท่ีเรียกเก็บโดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะ
เป็นภาระของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
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( 4 ) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องการแก้ไข “หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุ
และใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้า” ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกคําขอยกเลกิการใช้บริการและกรอก “หนงัสือยินยอมให้
หกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุและใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้า” ฉบบัใหม ่ 

( 5 ) บริษัทจดัการจะถือหลกัฐานท่ีปรากฎอยู่กบัผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเป็นหลกัฐานในการทํารายการท่ี
สมบรูณ์ และใช้อ้างอิงได้ 
 
6.2.2.7 บตัรเครดิต (ถ้ามี) 
บริษัทจดัการอาจรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบตัรเครดิตได้ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการ
กําหนด  

คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทางบตัรเครดิตจะสมบรูณ์ต่อเม่ือผู้สัง่ซือ้ได้ทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและบริษัทจดัการได้รับ
เงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะไม่สามารถ
ยกเลกิคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

ในกรณีท่ีมีข้อขดัข้องของระบบการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทางบตัรเครดิตจนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไม่สามารถรับเงินค่า
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่ว และไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ให้ถือว่ายงัไม่มีการทํารายการการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ผา่นบตัรเครดิตนัน้  

บริษัทจดัการถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีตกลงใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผา่นทางบตัรเครดิตจะยอมรับและผกูพนัตาม
เง่ือนไขและวิธีการท่ีกําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงต่อไปในภายหน้าซึง่รวมถึง
การยอมรับความเส่ียงใดๆ ท่ีอาจเกิดขึน้เน่ืองมาจากความขดัข้องของระบบ  

ทัง้นี ้การดําเนินการและหลกัเกณฑ์ต้องเป็นไปตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการซือ้หน่วยลงทนุผ่านบตัรเครดิตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหกัเงินในบญัชี
บตัรเครดิตเป็นจํานวนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจํานวนดงักล่าวมายงับญัชี
สัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 
 
6.2.2.8 การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 
บริษัทจดัการอาจนําเสนอวิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่การนําเสนอวิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นการแก้ไขโครงการ  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการจะเร่ิมรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการ 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทัง้นี ้บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 
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6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  

6.2.3.1 บริษัทจดัการ / ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ลงทนุสามารถชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุครัง้เดียวเต็มจํานวนท่ีสัง่ซือ้ โดยชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินสด 
เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบัสํานกังาน
ของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ท่ีรับคําสัง่ซือ้ภายในวนัทําการขายหน่วยลงทนุเทา่นัน้  

ในกรณีท่ีชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงิน ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องลงวนัท่ี
ท่ีสัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บญัชีสัง่ซือ้กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลบอล บอนด์ ฟันด์” เพ่ือเข้าบญัชีประเภท
ออมทรัพย์ท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้ ของธนาคารดงัตอ่ไปนี ้

-  ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) สํานกัสาทร (บญัชีประเภทออมทรัพย์) 

หรือ “บญัชีเพื่อการสัง่ซือ้-ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ - บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั” เพื่อเข้าบญัชีประเภท
กระแสรายวนัท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้ ของธนาคารดงัตอ่ไปนี ้

-  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน)  

-  ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)  

-  ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  

-  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  

-  ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)  

หรือ ช่ือบญัชี “UOB Asset Management (Thailand)-Sub&Red” เพ่ือเข้าบญัชีประเภทกระแสรายวนัท่ีบริษัทจดัการ
เปิดไว้ของธนาคารดงัตอ่ไปนี ้

-  ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอน็.เอ. สาขากรุงเทพฯ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมบัญชีเพ่ือการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามข้างต้น และบญัชี
สัง่ซือ้อ่ืนๆ ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบในภายหลงั โดยไมถื่อเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ 
ท่ีทําการของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อของผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และ/หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการ 

(2) ในกรณีท่ี เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีผู้สัง่ซือ้ชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุไม่สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ภายในวนัทําการขายหน่วยลงทนุ หรือในกรณีท่ีเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ี 
ผู้สัง่ซือ้ชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครัง้แรกไม่ว่าด้วยเหตผุลใดก็ตาม บริษัทจดัการจะยกเลิก
คําสัง่ซือ้นัน้ๆ ทนัที 

(3) ในการชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุ หากมิใช่กรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอ่ืนท่ีจดัตัง้
โดยบริษัทจดัการ เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหกักลบ
ลบหนีก้บับริษัทจดัการไมไ่ด้ 
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(4) ผู้ลงทนุท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและได้ชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุแล้วจะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขอคืนเงิน 
คา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้ 
 
6.2.3.2 ATM  
เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบเอทีเอ็มเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหกัเงินในบญัชี
เงินฝากในจํานวนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้และโอนเงินจํานวนดงักล่าวมายงั บญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการ
เปิดขึน้ 
 
6.2.3.3 TELE-BANK 
เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์เรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการ
หกัเงินในบญัชีเงินฝากเป็นจํานวนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุไว้และโอนเงินจํานวนดงักล่าวมายงับญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชี
กองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 
 
6.2.3.4 ไปรษณีย์ 
เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกรายละเอียดในคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเรียบร้อยแล้ว และจดัสง่ให้บริษัทจดัการผ่านไปรษณีย์
ลงทะเบียน ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุตามจํานวนท่ีระบไุว้ในคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยชําระเป็น
เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารหรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจดัการยอมรับ ในกรณีที่ชําระค่าสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุเป็นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคาร ผู้ ถือหน่วยต้องขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพ่ือเข้า
บญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 
 
6.2.3.5 INTERNET  
เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการซือ้หน่วยลงทนุผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหกัเงินในบญัชี
เงินฝากเป็นจํานวนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในการทํารายการแตล่ะครัง้ และโอนเงินจํานวนดงักลา่วมายงับญัชีสัง่ซือ้
หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 
 
6.2.3.6 หกับญัชี 
สําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีซือ้หน่วยลงทนุแบบสม่ําเสมอด้วยวิธีหกับญัชีเงินฝากธนาคารหรือบญัชีบตัรเครดิต บริษัทจดัการ
จะดําเนินการให้มีการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีเงินครบตามท่ีระบุไว้ใน 
“หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุ และใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้า” เท่านัน้
เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุหากเงินในบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้สัง่ซือ้ในงวดใดมีไม่เพียงพอท่ีบริษัทจดัการจะ
ดําเนินการให้มีการหกับญัชีเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุไม่ว่าในกรณีใดๆ หรือในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะซือ้หน่วยลงทนุ
มากกว่า 1 กองทนุ และเงินในบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตมีไม่เพียงพอท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุได้ครบตามท่ีผู้ ถือ
หน่วยลงทนุระบไุว้ทัง้หมด บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตตามเง่ือนไขและ
ข้อกําหนดที่ระบใุน “หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเพื่อซือ้หน่วยลงทนุ และใบคําสัง่ซือ้
หน่วยลงทุนล่วงหน้า” ทัง้นีบ้ริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตในงวดถัดไป
ตามปกติ  
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อยา่งไรก็ตาม ในกรณีบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทนุมีจํานวนเงินไม่เพียงพอท่ีจะหกัออกจาก
บญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกนั บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการใช้บริการ
สัง่ซือ้หน่วยลงทุนด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบญัชีบัตรเครดิตสําหรับผู้ ถือหน่วยลงทุนรายดงักล่าวทันที  
โดยถือวา่ได้รับความยินยอมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
 
6.2.3.7 บตัรเครดิต (ถ้ามี) 
เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการซือ้หน่วยลงทนุผ่านบตัรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการหกัเงิน
ในบญัชีบตัรเครดิตเป็นจํานวนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในการทํารายการแตล่ะครัง้ และโอนเงินจํานวนดงักลา่วมายงั
บญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 
 
6.2.3.8 การชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีการอ่ืนๆ 
บริษัทจดัการอาจเพิ่มเติมวิธีการชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอ่ืนใดเพ่ือเป็นการอํานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการ  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมรับชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีการอ่ืนๆบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
และประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการดําเนินการแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั  

ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุถกูต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษา
เงินค่าซือ้หน่วยลงทนุในข้อ 6.2.3 แล้วนัน้ หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนภายในวนัทําการขาย
หน่วยลงทนุจนเป็นผลให้บริษัทจดัการไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ บริษัทจดัการจะเก็บรักษาเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ
ไว้ในบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวนัในนามของบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการ
เปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นบญัชีเดียวกบัท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ ไปจนกว่าบริษัท
จดัการจะได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครบถ้วนสมบรูณ์ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้เม่ือ
สิน้วนัทําการขายหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนท่ี 
ผู้ ซือ้จะได้รับตอ่ไป 

ทัง้นี ้สทิธิของผู้ ถือหน่วยจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 
6.2.4 การจดัสรรหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะดําเนินการขายหน่วยลงทนุตามจํานวนทัง้หมดท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 
และเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนท่ีขายในวนัทําการถัดจากวนัท่ีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคา
หน่วยลงทนุเว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของสิน้วนัทําการขายหน่วยลงทนุนัน้
เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ 
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ในกรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามท่ีได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลกัการสัง่ซือ้ก่อนได้ก่อนตาม
วนัท่ีได้รับใบคําสัง่ซือ้พร้อมเงินคา่ซือ้เตม็จํานวน  

ในกรณีท่ีการสัง่ซือ้พร้อมกนั บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรตามสดัสว่นท่ีซือ้เข้ามา ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะ
จดัสรรหรือไมจ่ดัสรรหน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  

บริษัทจดัการจะไมจ่ดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่เข้า
ข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวม
และหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 

 
6.2.5 การคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ 
ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทนุไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะดําเนินการ 
คืนเงินชําระคา่ซือ้ในสว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุและจดัสง่
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยงัท่ีอยู่ในใบคําขอเปิดบญัชีภายใน 4 วนัทําการนบัจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้รับเงินค่าซือ้
หน่วยลงทนุท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรนัน้  
 
6.2.6 เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะพิจารณาหยดุการขายหน่วยลงทนุหรือปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

6.2.6.1 กรณีหยดุการขายหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะหยดุการขายหน่วยลงทนุ หากบริษัทจดัการพิจารณาแล้วปรากฏว่าหากขายหน่วยลงทนุเพิ่มเติมจะ
ก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจดัการกองทนุรวม ไม่ว่าจะไม่สามารถดํารงสดัส่วนตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือ
อาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลกัทรัพย์ท่ีจะลงทนุเพ่ือให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุได้ หรือ
ก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทนุรวม ทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนั ก่อนวนัทําการหยดุการขาย
หน่วยลงทนุ โดยจะติดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และลงประกาศ
ในหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั 
 
6.2.6.2 กรณีปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการมีสทิธิจะปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

( 1 ) กรณีเอกสารหรือข้อมลูที่บริษัทจดัการได้รับจากผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามความเป็นจริง หรือกรณีท่ี
บริษัทจดัการเกิดข้อสงสยัวา่การซือ้หน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หน่วยลงทนุจะเป็นการฟอกเงิน 

( 2 ) กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทนุรวม หรือก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทนุรวม 
โดยจะพิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทนุ และ/หรือจํานวนเงินของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการรักษา
ผลประโยชน์ของกองทนุรวมกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

( 3 ) กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดมีจํานวนเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ
ของกองทนุรวม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล
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เดียวกันใดท่ีซือ้หน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับ 
ตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
 
6.2.7 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี 
ผู้สนใจลงทนุยงัไม่เคยเปิดบญัชีกบับริษัทจดัการจะต้องขอเปิดบญัชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบญัชี
ให้ครบถ้วนชดัเจน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประจําตวัพร้อมลงนามรับรองความถกูต้องตามข้อ 5.2.7 ทัง้หมด 
 
6.2.8 วนัและเวลาทําการขายหน่วยลงทนุ 
ผู้ลงทุนสามารถทําการซือ้หน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนได้ในวันและเวลา 
ทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการกําหนดขึน้ภายหลงั โดยอ้างอิงจากวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั 
โดยจะประกาศวนัท่ีเป็นวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้ทราบลว่งหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) รวมถงึทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  

ทัง้นีบ้ริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามท่ีบริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทัง้นีบ้ริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทราบลว่งหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) รวมถงึทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 

7. การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

7.1 ช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ : บริษัทจดัการ, ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน, Internet และ TELE-BANK  
 
7.2 รายละเอียดช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม : ไมมี่ 
 
7.3 วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ : รับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 
 
7.4 รายละเอียดวธีิการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

7.4.1.1 บริษัทจดัการ / ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
ทกุวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ โดยรายละเอียดจะระบใุน ข้อ 7.6.1 วนั และเวลาท่ีทําการรับซือ้คืนในการรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดต่อขอรับใบคําสัง่ขายคืนและขายคืนหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืน 

(2) ผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั่งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทัง้ย่ืน
เอกสารท่ีเก่ียวข้องตามข้อ 5.2.7 มายงับริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ล่วงหน้าก่อนวนัรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุตามรายละเอียดท่ีระบไุว้ในข้อ 7.7 
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(2.1) กรณีระบเุป็นจํานวนหน่วยลงทนุ  
ผู้ขายคืนสามารถระบุจํานวนหน่วยลงทุนท่ีต้องการขายคืนตัง้แต่ 1 หน่วยขึน้ไป เว้นแต่จํานวนหน่วยลงทนุท่ีเหลือ 
ไมถ่งึ 1 หน่วย ให้ทําการขายคืนได้ทัง้จํานวนตามจํานวนท่ีเหลืออยูน่ัน้  

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจํุานวนหน่วยลงทนุท่ีจะขายคืนในใบคําสัง่ขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทนุท่ีปรากฏ
อยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดเทา่ท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 

(2.2) กรณีระบเุป็นจํานวนเงิน  
ผู้ขายคืนสามารถระบจํุานวนเงินท่ีต้องการขายคืนตัง้แต ่1 บาทขึน้ไป (จํานวนเงินดงักลา่วได้รวมค่าธรรมเนียมการรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุเรียบร้อยแล้ว) เว้นแต่จํานวนหน่วยลงทนุท่ีเหลือไม่ถึง 1 บาท ให้ทําการขายคืนได้ทัง้จํานวนตาม
จํานวนท่ีเหลืออยูน่ัน้ 

ในกรณีท่ีผู้ ขายคืนระบุจํานวนเงินท่ีต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วย
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมดท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ี
บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าท่ี
ปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะส่งมอบหลกัฐานการรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่
ผู้ขายคืนไว้เป็นหลกัฐาน 

(3) บริษัทจัดการ หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน จะดําเนินการรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวน
ทัง้หมดท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีกําหนดไว้ในโครงการ เว้นแตก่รณีตามข้อ 11, 12 

(4) บริษัทจดัการจะดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามจํานวนทัง้หมดท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนัทําการ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุท่ีรับซือ้คืนในวนัทําการถดัจากวนัท่ีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 
มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของสิน้วนั
ทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

(5) บริษัทจดัการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัคํานวณมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิ เว้นแตก่รณีตามข้อ 10 

(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทัง้หมดกบัสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และหากถกูต้องก็จะยกเลิก
หน่วยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืน พร้อมทัง้ออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ ใบเสร็จรับเงินและใบกํากบั
ภาษีสําหรับคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) และสง่ให้ผู้ขายคืนแตล่ะรายภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัท่ี
คํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ 

(7) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ย่ืนความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทนุต่อบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ยงัไม่สามารถรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสัง่ขายคืนของ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ในระหว่างวนัทําการใดท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้
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ย่ืนความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน ทัง้นีก้ารยกเลิกคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือได้รับการ
อนมุติัจากบริษัทจดัการ 
 
7.4.1.2 ATM 
บริษัทจดัการอาจรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผา่นเอทีเอม็ได้ โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีบริษัทจดัการ
กําหนด ซึง่ผา่นความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และ
ประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้บริษัทจดัการดําเนินการแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 
 
7.4.1.3 TELE-BANK 
บริษัทจดัการอาจรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ได้ โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการท่ีบริษัทจดัการกําหนด ซึง่ผา่นความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว 

 
7.4.1.4 ไปรษณีย์ 
ยงัไมเ่ปิดให้บริการ 
 
7.4.1.5 INTERNET 
บริษัทจดัการอาจรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผา่นระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ
ท่ีบริษัทจดัการกําหนด ซึง่ผา่นความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว 
 
7.4.1.6 หกับญัชี 
ไมมี่ 
 
7.4.1.7 การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 
บริษัทจดัการอาจนําเสนอวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่การนําเสนอวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นการแก้ไขโครงการ  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ บริษัทจดัการจะแจ้ง
ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืน และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทัง้นี ้บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั  
 
 
 



กองทนุเปิด ยโูอบ ีสมาร์ท โกลบอล บอนด์ ฟันด์  43 

7.4.2 การชําระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

การชําระเงินคา่ซือ้คืนหน่วยลงทนุ ให้เป็นไปตามเง่ือนไขดงันี ้ 

(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้ผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตัง้แต่วันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุ เว้นแตก่รณีตามข้อ 10 

(2) ในกรณีท่ีเป็นการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากท่ีธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือใน
ต่างประเทศ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุรับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการ
ดงักลา่วเอง  

(3) ในการชําระคืนคา่ขายหน่วยลงทนุในการโอนหรือนําเข้าบญัชีเงินฝากนี ้ถ้าหากบริษัทจดัการไมส่ามารถโอนหรือ
นําเงินเข้าบญัชีท่ีได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืน
หน่วยลงทนุสัง่จ่ายผู้ ถือหน่วยลงทนุและจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้เม่ือสิน้วนัทําการท่ีรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์คํานวณราคารับ
ซือ้คืน โดยมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

 
7.5 ระยะเวลาในการรับซือ้คืน : ทกุวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ โดยรายละเอียดจะระบใุน ข้อ 7.6.1 วนั และเวลา
ท่ีทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
 
7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้คืน  : 

7.6.1 วนัและเวลาท่ีทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
ผู้ลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ และ/หรือ ผู้สนบัสนนุการขาย และรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ทกุวนัทําการ
ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ในระหวา่งเวลาเร่ิมเปิดทําการถงึเวลา 15.30 น. 

บริษัทจดัการกําหนดให้วนัซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นวนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการ และ/หรือวนัทําการของกองทนุรวม
ในต่างประเทศท่ีกองทนุลงทนุไว้ และ/หรือวนัทําการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศท่ีกองทนุหลกัจดทะเบียน และ
เป็นวนัทําการท่ีสามารถทําการชําระราคาและสง่มอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวนัทําการของตวัแทนขายกองทนุรวมต่างประเทศ
ดงักลา่ว และ/หรือวนัทําการท่ีบริษัทจดัการไมไ่ด้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุจากกองทนุหลกั 
และ/หรือตามท่ีบริษัทจดัการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม  

บริษัทจดัการจะประกาศวนัท่ีเป็นวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานกังานของ
บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) รวมถงึทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

ทัง้นีบ้ริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีท่ีกองทุนได้รับ
ผลกระทบจากการชําระหรือรับชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจากกองทนุหลกัหรือตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี ้
บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทราบลว่งหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) รวมถงึทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
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7.7 การขายคืนหน่วยลงทนุ : ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมต้่องแจ้งลว่งหน้า 
 
7.8 รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม : ไมมี่ 
 
7.9 รายละเอียดเพิ่มเติม : : ไมมี่ 
 

8. การสับเปล่ียนหน่วยลงทนุ 

8.1 ช่องทางการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ : บริษัทจดัการ, ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน, Internet และ TELE-BANK 
 
8.2 รายละเอียดการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม :  

8.2.1 เง่ือนไขในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดได้ ภายในกลุม่กองทนุเปิดท่ีบริษัทจดัการ
กําหนด ซึง่อยูภ่ายใต้การบริหารของบริษัทจดัการเทา่นัน้ การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว หมายถงึ การขายคืน
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง (“กองทนุเปิด
ปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ซึ่งได้
หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง (ถ้ามี) เพ่ือนําไปชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ
เปิดปลายทาง 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนการถือหนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการเท่านัน้ โดย
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบถงึกองทนุท่ีสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

ทัง้นี ้การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทางดงักล่าว จะต้องเป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนของกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยดุรับคําสัง่สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีท่ี
บริษัทจดัการเหน็วา่การหยดุรับคําสัง่สบัเปล่ียนดงักลา่วจะเป็นประโยชน์สงูสดุ หรือมีผลกระทบในทางท่ีดีต่อกองทนุเปิด
และผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะปิดประกาศเร่ืองดงักล่าวไว้ในท่ีเปิดเผย ณ บริษัทจัดการ สํานกังานและ
สาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนั พร้อมทัง้ลงประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนั
อย่างน้อย 1 ฉบบั  
 
8.2.2 วนัและเวลาในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
ดงันี ้ 

1) ในกรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง (Switch out)  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกได้ทกุวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ในระหว่างเวลาเร่ิม
เปิดทําการจนถงึเวลา 15.30 น.  
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บริษัทจดัการกําหนดให้วนัซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นวนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการ และ/หรือวนัทําการของกองทนุรวม
ในต่างประเทศท่ีกองทนุลงทนุไว้ และ/หรือวนัทําการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศท่ีกองทนุหลกัจดทะเบียน และ
เป็นวันทําการท่ีสามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวันทําการของตวัแทนขายกองทุนรวม
ตา่งประเทศดงักลา่ว และ/หรือวนัทําการท่ีบริษัทจดัการไมไ่ด้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุจาก
กองทนุหลกั และ/หรือตามท่ีบริษัทจดัการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม 

บริษัทจดัการจะประกาศวนัท่ีเป็นวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานกังานของ
บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) รวมถงึทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

ทัง้นีบ้ริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักล่าว ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร 
ทัง้นีบ้ริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) รวมถงึทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

2) ในกรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง (Switch in)  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้าได้ในทกุวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ในระหว่างเวลาเร่ิม
เปิดทําการจนถงึเวลา 15.30 น. 

บริษัทจดัการกําหนดให้วนัซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นวนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการ และ/หรือวนัทําการของกองทนุรวม
ในตา่งประเทศท่ีกองทนุลงทนุไว้ และ/หรือวนัทําการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศท่ีกองทนุหลกัจดทะเบียน และเป็น
วนัทําการท่ีสามารถทําการชําระราคาและสง่มอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวนัทําการของตวัแทนขายกองทนุรวมต่างประเทศ
ดงักล่าว และ/หรือวนัทําการท่ีบริษัทจดัการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุจากกองทนุหลกั 
และ/หรือตามท่ีบริษัทจดัการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม 

บริษัทจดัการจะประกาศวนัท่ีเป็นวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานกังานของ
บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) รวมถงึทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

ทัง้นีบ้ริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักลา่ว ตามท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควร 

ทัง้นีบ้ริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) รวมถงึทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
8.2.3 ราคาขายและราคารับซือ้คืน กรณีสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ  
ในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเม่ือสิน้วนัทําการสบัเปล่ียนจะ
กําหนดราคาขายและราคารับซือ้คืนดงันี ้ 

( 1 ) กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนจะใช้มลูค่าหน่วยลงทุนของวนัทําการ
สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ หกัด้วยคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี)   

( 2 ) กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ 
ณ วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนก่อนหน้าวันท่ีบริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วย
คา่ธรรมเนียม (ถ้ามี) 
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ทัง้นีม้ลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้คํานวณราคาขายและราคารับซือ้คืนในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุข้างต้นจะต้อง
ได้รับการรับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 
8.2.4 คา่ธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ  
ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุตามท่ีได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและ
คา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ และกองทนุรวม  
 
8.2.5 วิธีการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ  
บริษัทจดัการจะดําเนินการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงันี ้ 

( 1 ) ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดตอ่ขอรับใบคําสัง่สบัเปล่ียนได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

( 2 ) ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องระบเุป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทางเทา่นัน้  

( 3 ) ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่สบัเปล่ียนให้ครบถ้วนชดัเจน พร้อมทัง้ส่งมอบเอกสารหรือ
หลกัฐานใดๆ ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด (ถ้ามี) มายงับริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบุจํานวนเงินท่ีต้องการสบัเปล่ียนในใบคําสัง่สบัเปล่ียนมากกว่ามลูค่าหน่วยลงทนุของ
กองทนุเปิดต้นทางหกัด้วยค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียน (ถ้ามี) ซึง่คํานวณจากจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมดท่ีปรากฏอยู่
ในรายการบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
ทัง้หมดเทา่ท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะสง่มอบหลกัฐานการรับคําสัง่สบัเปล่ียนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ไว้เป็นหลกัฐาน 

( 4 ) ในกรณีการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับการยกเว้นข้อจํากัดจํานวนเงินขัน้ต่ําใน
การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทางจากบริษัทจดัการ 

( 5 ) บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทาง และจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุ
ของกองทนุเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดงันี ้

( 5.1 ) กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้น
ทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวนัทําการถดัจากวนัท่ีมีการกําหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของรายการสบัเปล่ียนออก
ดงักล่าว และจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของกองทุนเปิดปลายทางในวนัทําการถดัจากวนัท่ีมีการกําหนดราคาขาย
หน่วยลงทนุของรายการสบัเปล่ียนเข้าดงักลา่วตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการของกองทนุเปิดปลายทาง  

( 5.2 ) กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด
ต้นทางในวันทําการถัดจากวันท่ีมีการกําหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนของรายการสบัเปล่ียนออกดังกล่าวตาม
เง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการของกองทนุเปิดต้นทาง และจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง
ตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวนัจดทะเบียนกองทนุสําหรับการสบัเปล่ียนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
หรือในวนัทําการถดัจากวนัท่ีมีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทนุของรายการสบัเปล่ียนเข้าดงักลา่วสําหรับการสบัเปล่ียน
ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
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( 6 ) ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีสัง่สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการสบัเปล่ียนไม่ได้ หากรายการดงักล่าวนัน้ 
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ทํารายการจนเสร็จสิน้สมบรูณ์แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 
8.2.6 การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 
บริษัทจดัการอาจนําเสนอวิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่การนําเสนอวิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นการแก้ไขโครงการ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมรับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ บริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการ 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทัง้นี ้บริษัทจัดการดําเนินการแจ้งให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 
 

9. การชาํระค่ารับซือ้คืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงนิ 

ในกรณีท่ีกองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ี 
สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตกลงท่ีจะรับชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน บริษัทจดัการ
อาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ โดยจะดําเนินตามวิธีการดงันี ้ 

1. บริษัทจดัการจะคํานวณมลูค่าหลกัทรัพย์หรือทรัพย์อ่ืนท่ีจะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทนุแทนเงินให้กบั
ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ โดยคํานวณจากมลูค่ายติุธรรมท่ีบริษัทจดัการใช้คํานวณในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนนัน้ ณ วนั
ทําการซือ้-ขายหน่วยลงทนุ 
 
2. บริษัทจดัการจะดําเนินการโอนหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ ถือหน่วย ตามวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

2.1 กรณีท่ีมลูค่าของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีจะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ มีมลูค่าน้อยกว่าจํานวนเงินท่ี
ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะโอนหลกัทรัพย์ท่ีคํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กบั
ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ และทําการจ่ายสว่นตา่งระหวา่งมลูคา่เป็นเงินสดให้กบัผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ 

ในกรณีท่ีกองทนุมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกบัการชําระคืนสว่นต่างตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการจะทําการจ่ายสว่นต่าง
ให้กบัผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ เม่ือกองทนุมีเงินสดคงเหลือ ณ สิน้วนัทําการใดถดัจากวนันัน้ 

2.2 กรณีท่ีมลูค่าของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีจะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ มีมลูค่ามากกว่าจํานวนเงินท่ี
ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะโอนหลกัทรัพย์ท่ีคํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กบั
ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และผู้ขายคืนหน่วยลงทนุจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างมลูค่าเป็นเงินสดให้กับกองทุนภายใน
ระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการจะกําหนดตอ่ไป  

หมายเหต:ุ สว่นตา่งระหวา่งมลูค่า เท่ากบั มลูค่าหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ 
หกัด้วย จํานวนเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีผู้ขายคืนหน่วยลงทนุพงึได้รับ 
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3. กรณีท่ีมีผู้ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีรับค่าขายคืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงินมากกว่า 1 ราย 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเป็นผู้จดัสรรหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนนัน้ให้กบัผู้ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สินอ่ืนใด โดยแบ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กบัผู้ ถือหน่วยแต่ละรายตามสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุ หรือ
ตามวิธีการท่ีบริษัทจดัการเหน็วา่เหมาะสม หรือยติุธรรมกบัผู้ ถือหน่วย 
 
4. กรณีการจ่ายเงินสว่นต่างตามข้อ 2.1 ให้กบัผู้ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีรับค่าขายคืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอ่ืนแทนเงินท่ีมีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทนุดงักลา่วมากกวา่ 1 ราย บริษัทจดัการจะดําเนินการจ่ายเงินสว่นตา่ง
ดงักลา่วให้กบัผู้ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีมีมลูคา่ขายคืนหน่วยลงทนุน้อยท่ีสดุก่อนตามลําดบั 
 

10. การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทจัดการอาจเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
 
(1) บริษัทจดัการพิจารณาโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผล
วา่ เกิดกรณีท่ีเข้าเหตดุงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล 
หรือ 

(ข) มีเหตท่ีุทําให้กองทนุรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ 
 
(2) ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่า ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ไมถ่กูต้องตามท่ีระบไุว้ในข้อ 16.4 และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและ
รายงานการชดเชยราคา 
 
ทัง้นี ้การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) เล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวนัทําการนบัแต่วนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้
เว้นแตไ่ด้รับการผอ่นผนัจากสํานกังาน 

(2) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถงึการเล่ือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ 
ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

(3) แจ้งการเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทัง้จดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตผุลของการเล่ือน และหลกัฐานการได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 10 (1) หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 10 (2) ต่อ
สํานกังานโดยพลนั  ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้ 
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(4) ในระหว่างการเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักล่าว 
ให้บริษัทจดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามลําดบัวนัท่ีส่งคําสัง่ขายคืน
ก่อนหลงั 
 

11. การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทนุตามส่ัง 

11.1 บริษัทจดัการจะไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่
ขายคืนหน่วยลงทนุในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ 

(2) เม่ือบริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่เกิดกรณีดงัตอ่ไปนี ้โดยได้รับความเห็นชอบ
ของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

(ก) มีเหตจํุาเป็นทําให้ไมส่ามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล   

(ข) ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 

(ค) มีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ   

ทัง้นี ้การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
ตาม (ก) (ข) หรือ (ค) จะกระทําไมเ่กินหนึง่วนัทําการ เว้นแตจ่ะได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังาน 

(3) หากกองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมีนยัสําคญั 

(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีท่ี
กองทนุรวมลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แหง่นัน้เกินกว่าร้อยละสิบของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุรวม 

(ข) มีเหตกุารณ์ท่ีทําให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ 

(ค) มีเหตท่ีุทําให้กองทนุรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการ และผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็ชอบด้วยแล้ว 

(4) บริษัทจดัการจะไม่ขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
แก่ผู้ลงทนุเฉพาะราย หากปรากฏข้อเทจ็จริงดงัตอ่ไปนี ้
(ก) บริษัทจดัการมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระทําดงัตอ่ไปนี ้
1. การกระทําท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  
2. การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 
3. การกระทําท่ีเป็นการปฏิบติัตามคําสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สนิ โดยบคุคลผู้ มีอํานาจตามกฎหมาย 
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(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าได้ใน
สาระสําคญั 

 
11.2 เม่ือปรากฏเหตตุามข้อ 11.1 และบริษัทจดัการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
ตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน
หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนท่ีใช้ในการซือ้ขายหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้

(1) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืน
หน่วยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 11.1 (1) (2) หรือ (3)  บริษัทจดัการจะเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุราย
อ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถงึการหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุพร้อมทัง้
แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ให้สํานกังานทราบโดยพลนั 

(3) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้อ 11.1 (1) (2) และ (3) เกินหนึ่งวนัทําการ บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัต่อไปนี ้ก่อนการเปิดรับคําสัง่ซือ้หรือ
คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

(ก) รายงานการเปิดรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุรวมเปิด ณ 
วนัทําการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้สํานักงานทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุ 

(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่
ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 
 
11.3 บริษัทจดัการจะหยดุการขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้วหรือหยดุรับ 
คําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตาม
ข้อ 16.4 และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 
โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถงึการหยดุขายหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือ
หน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถงึการหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

 

12. การหยุดขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้
บริษัทจดัการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมได้เป็นการชัว่คราวตาม
ระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 
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13. เงื่อนไขและข้อจาํกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน 

1. บริษัทจดัการจะไม่จดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ 
เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ 
ในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
 
2. บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุในกรณีท่ีบุคคลใดหรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
 

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) : 

อตัราไมเ่กินร้อยละ 2.22 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 

คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี : ตามข้อ 15.2.1  

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี : ตามข้อ 15.2.2  

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุรายปี : ตามข้อ 15.2.3  

คา่ธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทนุ : ไมมี่ 

คา่ธรรมเนียมการจดัจําหน่าย : ไมมี่ 

คา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ : ตามข้อ 15.2.6 (1) 
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15.2 คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม :  

15.2.1 คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี :  
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.5 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทัง้หมดหักด้วยมูลค่าหนีส้ินทัง้หมดท่ียังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียม 
การจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ของช่วงตัง้แต่วนัถัดจาก
วนัท่ีคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิครัง้ลา่สดุจนถงึวนัท่ีคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ ปัจจบุนั 
 
15.2.2 คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี :  
อตัราไม่เกินร้อยละ 0.1 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมดหักด้วยมูลค่าหนีส้ินทัง้หมดท่ียงัไม่ได้รวมค่าธรรมเนียม 
การจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ของช่วงตัง้แต่วนัถัดจาก
วนัท่ีคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิครัง้ลา่สดุจนถงึวนัท่ีคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ ปัจจบุนั 
 
15.2.3 คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุรายปี :  
อตัราไม่เกินร้อยละ 0.12 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมดหกัด้วยมลูค่าหนีส้ินทัง้หมดท่ียงัไม่ได้รวมค่าธรรมเนียม 
การจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ของช่วงตัง้แต่วนัถัดจาก
วนัท่ีคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิครัง้ลา่สดุจนถงึวนัท่ีคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ ปัจจบุนั 
 
15.2.4 คา่ธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทนุ : ไมมี่ 
 
15.2.5 คา่ธรรมเนียมการจดัจําหน่าย : ไมมี่ 
 
15.2.6 คา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ :  

- คา่ใช้จ่ายดงัตอ่ไปนีท่ี้จะเรียกเก็บจากกองทนุรวม ตามจํานวนท่ีจ่ายจริง  

(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้าน
การตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดๆ ตลอดจนการจดัสมัมนา จดัอบรมแนะนํากองทนุรวม  
ไมเ่กินร้อยละ 0.5 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ  

(2) คา่จดัทํา และคา่พิมพ์หนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก และค่าพิมพ์หนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ
ใหม่ทุกรอบปีบญัชีค่าแปลหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นภาษาต่างประเทศ ค่าจัดทําค่าพิมพ์ และค่าจัดส่ง
รายงานประจําปี รายงานทกุรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบญัชี หรือหนงัสือบอกกลา่ว รายงานและจดหมายต่างๆ 
ถงึผู้ ถือหน่วยลงทนุ และบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวมโดยตรง  

(3) คา่ใช้จ่ายตา่ง  ๆท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทนุรวม เช่น การเปล่ียนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ การลงประกาศในหนงัสือพิมพ์ 
การจัดประชุมผู้ ถือหน่วย การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าสมุดเช็ค  
คา่ไปรษณียากร คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร คา่พาหนะ คา่ประกาศในหนงัสือพิมพ์ เป็นต้น  

(4) คา่จดัทํา และคา่พิมพ์หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ และแบบพิมพ์ท่ีใช้ในการทํารายการของกองทนุรวม  
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(5) คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีซือ้หรือขายเพ่ือประโยชน์ในการจดัการกองทนุรวม (ถ้ามี) 

(6) ค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชี ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องในการจดัการกองทนุรวม 
เช่น คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพ่ือการรับชําระหนีใ้ดๆ ของกองทนุรวม  

(7) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีฟ้องร้องให้บริษัทจดัการปฏิบติัตามหน้าท่ี หรือเรียก
ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจดัการ เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม หรือเม่ือได้รับ
คําสัง่จากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(8) คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ในการชําระบญัชี และเลกิกองทนุรวม  

(9) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพ่ือชําระราคาหลกัทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian 
สําหรับกรณีการลงทนุในตา่งประเทศ และคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดจากการผิดนดัชําระราคา (failed trade) ตามท่ีจ่ายจริง (ถ้ามี) 

(10) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าภาษีอากร ท่ีเกิดขึน้หรือเก่ียวเน่ืองกบัการลงทนุหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือ
หลักทรัพย์ทัง้ใน และต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายท่ี
เก่ียวข้องกับการป้องกันความเส่ียงในอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา หรือความเส่ียงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนใน
หลักทรัพย์ทัง้ใน และต่างประเทศ เช่น สัญญาซือ้ขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามท่ีจ่ายจริง 
รวมถงึคา่ใช้จ่าย และคา่ธรรมเนียมอ่ืนใดเพ่ือให้กองทนุสามารถลงทนุในหลกัทรัพย์ดงักลา่ว เป็นต้น (ถ้ามี) 

หมายเหต ุ:  
ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมตามรายการดงักลา่วข้างต้น ยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดทํานอง
เดียวกนั (ถ้ามี)  
 
15.3 คา่ธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ : 

15.3.1 คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) 
อตัราไมเ่กินร้อยละ 1.0 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการคิดคา่ธรรมเนียมดงักลา่วกบัผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละกลุม่หรือแต่ละคน
ไมเ่ทา่กนัได้ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งรายละเอียดหลกัเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ท่ีหน้าสํานกังาน
ของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และจะจดัให้มีข้อมลูไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
15.3.2 คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) 
อตัราไมเ่กินร้อยละ 1.0 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดงักล่าวกบัผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละกลุ่มหรือแต่ละ
คนไม่เท่ากันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลกัเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ท่ีหน้า
สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และจะจดัให้มีข้อมลูไว้ในเว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการ 
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15.3.3 คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) : มี 
กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง : อตัราเดียวกบัคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง : อตัราเดียวกบัคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดงักลา่วกบัผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละกลุม่หรือแต่ละ
คนไม่เท่ากันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลกัเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ท่ีหน้า
สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และจะจดัให้มีข้อมลูไว้ในเว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการ 
 
15.3.4 คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ :  มี 
10 บาทต่อจํานวนหน่วยลงทนุทกุ 500 หน่วย หรือเศษของ 500 หน่วย ท่ีทําการโอน โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
จากผู้ โอนในวนัท่ีย่ืนคําขอให้ทํารายการดงักลา่ว 
 
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 ทัง้นีเ้พ่ือมิให้กระทบต่อผลประโยชน์สว่นรวมของกองทนุรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
จากผู้ ถือหน่วยลงทนุในวนัท่ีย่ืนคําขอทํารายการดงักลา่ว  

- ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วย ในกรณีเลิกโครงการเพ่ือเข้าบญัชีเงินฝากของ 
ผู้ ถือหน่วยตามอตัราและเง่ือนไขท่ีทางธนาคารพาณิชย์กําหนด 

- คา่ธรรมเนียมในการซือ้ขายหลกัทรัพย์เม่ือสัง่ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ 
กองทนุจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายนีจ้ากผู้ ถือหน่วยลงทนุในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก สําหรับการ
สัง่ซือ้หรือสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก กองทนุจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายนีใ้นอตัราไม่เกินร้อยละ 
0.75 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ โดยคํานวณเข้าไปในราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ เพ่ือนําเงินดงักล่าวไปชําระ
เป็นคา่ใช้จ่ายหรือคา่ธรรมเนียมในการสัง่ซือ้หรือสัง่ขายหลกัทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการปริวรรตเงินตรา ค่าธรรมเนียม
นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ ภาษีมลูคา่เพิ่ม หรืออ่ืนๆ ตามท่ีกองทนุจะถกูเรียกเก็บเม่ือสัง่ซือ้หรือสัง่ขายหลกัทรัพย์  

- คา่ธรรมเนียมในการซือ้ขายหลกัทรัพย์เม่ือมีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
1) กรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุเปิดต้นทาง กองทนุจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายนีใ้นอตัราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 
โดยคํานวณเข้าไปในราคาสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก 
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2) กรณีกองทุนนีเ้ป็นกองทุนเปิดปลายทาง กองทุนจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายนีใ้นอัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่า
หน่วยลงทนุ โดยคํานวณเข้าไปในราคาสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงอตัราค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการซือ้ขายหลกัทรัพย์เม่ือมีการ
สัง่ซือ้ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุให้สอดคล้องกบัคา่ใช้จ่ายหรือคา่ธรรมเนียมในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีเกิดขึน้จริง 
โดยการปรับเพิ่มอตัราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายจะเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมภายในรอบระยะเวลา 
1 ปี ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 15.5 (1) 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจคิดค่าธรรมเนียมดงักล่าวกบัผู้ลงทนุแต่ละกลุม่ไม่เท่ากนั โดยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมในการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์เม่ือมีการสัง่ซือ้ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุให้กบัผู้ลงทนุบางกลุม่ ได้แก่ กองทนุสํารองเลีย้งชีพ กองทนุ
สว่นบคุคล ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเว้นค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
ภายใต้บริษัทจดัการ ตามรายละเอียดท่ีบริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยทราบลว่งหน้า 

- ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุขอให้บริษัทจดัการดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจาก
กรณีปกติตามท่ีจ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งการจํานํากบันายทะเบียนหน่วยลงทนุ ค่าแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมลู
ในทะเบียนตามท่ีจ่ายจริง 

ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมดงักล่าว ข้างต้นเป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพิ่ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอ่ืนใด
ทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) ไว้แล้ว 
 
15.4 วิธีการคํานวณและการตดัจ่ายคา่ธรรมเนียม :  
คา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทนุรวมตาม (1) ถึง (10) จะตดัจ่ายจากกองทนุรวมตามท่ีจ่ายจริง โดยบริษัทจดัการด้วย
ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิท่ีจะตดัจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดงักล่าวในงวดเดียวหรือ
เฉล่ียตดัจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวมเป็นรายวนั ทัง้นี ้การตดัจ่ายคา่ใช้จ่ายดงักลา่วจะเป็นไปตามหลกัการบญัชี
และวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป หรือมาตรฐานการบญัชีท่ีกําหนดตามกฎหมายวา่ด้วยการนัน้ 
 
15.5 การเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย :  
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) กรณีเพิ่มอตัราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายจะเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั โดยจะติด
ประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการสํานกังานใหญ่และสํานกังานสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และ
ประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนั  

(2) กรณีท่ีบริษัทจัดการจะลดอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ท่ีสํานักงานของ
บริษัทจดัการ สํานกังานใหญ่และสํานกังานสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
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(3) ในกรณีท่ีกองทนุรวมมีมลูคา่น้อยกวา่ห้าสบิล้านบาทและกองทนุรวมดงักลา่วไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการ
ตามอตัราร้อยละของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธ์ิเปล่ียนแปลงการจดัเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการ
ดงักล่าวเป็นแบบเรียกเก็บตามอตัราร้อยละของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ โดยค่าธรรมเนียมการจดัการใหม่จะเป็นอตัราท่ี
ไมส่งูกวา่ร้อยละของคา่ธรรมเนียมการจดัการเดิมท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บในช่วงเวลาท่ีกองทนุรวมมีมลูค่าไม่น้อยกว่า
ห้าสิบล้านบาทโดยคํานวณตามมลูค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศไว้ท่ีสํานักงานของ
บริษัทจดัการ สํานกังานใหญ่และสํานกังานสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงตามข้อ (1) (2) และ (3) บริษัทจดัการจะต้องแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัเปล่ียนแปลง 
 
15.6 หมายเหต ุ : ไมมี่ 
 

16 วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า 
หน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดาํเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้อง 

16.1 วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคา
หน่วยลงทนุ :  
 
16.2 เง่ือนไขพิเศษ :  
 

16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

บริษัทจดัการจะคํานวณมลูค าทรัพย์ สินสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์  และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และสมาคมโดยความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

ในการคํานวณมลูคา่ทรัพย์ สนิสทุธิของกองทนุตา่งประเทศเป็ นเงินบาท บริษัทจดัการจะใช้ค่ากลางระหว่ างราคาเสนอซือ้
และราคาเสนอขายของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราสกลุต่างประเทศ (Spot Rate) ของผู้ดแูลผลประโยชน์ของแต่ละวนัทําการ

เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ดงักลา่วไม่มีหรือไม่ได้ประกาศอตัราแลกเปล่ียนหรือกรณีท่ี
บริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่าอตัราแลกเปล่ียนนัน้ไม่มีความเหมาะสม บริษัทจดัการ
อาจพิจารณาใช้อตัราแลกเปล่ียนท่ีประกาศโดยธนาคารพาณิชย์ หรือหน่วยงานอ่ืนใดแทนได้  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมีความประสงค จะเปล่ียนแปลงการดําเนินการดงักลา่ว บริษัทจดัการจะต้ องขอความเห็นชอบ
จากผู้ดแูลผลประโยชน์ ก่ อนทกุครัง้ 

ทัง้นี ้หากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนท่ี

ใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
เปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนท่ีใช้อ้างอิงได้ในภายหลงั โดยอตัราดงักลา่วเป็นอตัราท่ีอยู่ภายใต้ประกาศของสํานกังาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์โดยไม่ถือเป็นการแก้ไข
โครงการ 
 
16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้

(2.1) คํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัทําการ ภายใน 2 วนัทําการถดัไป เว้นแต่กรณี
กองทนุหลกัไมไ่ด้ประกาศ และ/หรือนําสง่ข้อมลูมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัให้กบับริษัทจดัการ และ/หรือกองทนุหลกั
มีวนัหยดุทําการตรงกบัวนัทําการของกองทนุ และ/หรือมีวนัหยดุทําการตอ่เน่ืองกนัจนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไมส่ามารถ
คํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัทําการ ภายใน 2 วนัทําการถดัไป บริษัทจดัการจะคํานวณ
มลูค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทัง้นี ้ภายในวนัทําการถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการได้รับข้อมูล
มลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุหลกั 

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ภายใน 
2 วนัทําการถดัไป ทัง้นี ้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะใช้มลูค่า
หน่วยลงทนุของสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีกองทุนหลกัไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมลูมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัให้กับ
บริษัทจัดการ และ/หรือกองทนุหลกัมีวนัหยดุทําการตรงกบัวนัทําการของกองทนุ และ/หรือมีวนัหยดุทําการต่อเน่ืองกัน 
จนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัทําการ
ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ภายใน 2 วนัทําการถดัไป บริษัทจดัการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
โดยไมช่กัช้า ทัง้นี ้ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้รับข้อมลูมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุหลกั 

(2.3) ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุของวนัดงัตอ่ไปนี ้
(ก) วนัทําการก่อนวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยจะประกาศภายใน 2 วนัทําการนบัถดัจากวนัทําการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุลา่สดุ 

(ข) วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยจะประกาศภายใน 3 วนัทําการถดัไป 

(ค) วนัทําการสดุท้ายของแตล่ะเดือน โดยจะประกาศภายใน 3 วนัทําการถดัไป   

ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีท่ีกองทนุรวมกําหนดวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุแตล่ะครัง้หา่งกนัยาวกวา่หนึง่เดือน 

(ง) วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 3 วนัทําการถดัไป  

ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บงัคบักบักองทุนรวมเปิดท่ีซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกวนัทําการ และกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุน
ประเภทสถาบนั 
เว้นแต่กรณีกองทนุหลกัไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมลูมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัให้กบับริษัทจดัการ 
และ/หรือกองทนุหลกัมีวนัหยดุทําการตรงกบัวนัทําการของกองทนุ และ/หรือมีวนัหยดุทําการต่อเน่ืองกนัจนเป็นเหตุ
ให้บริษัทจดัการไม่สามารถประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุได้ภายใน 3 วนัทําการถดัจากวนัทําการ
ซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ บริษัทจดัการจะประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุโดยไม่ชกัช้า ภายในวนั
ทําการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุ 
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(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุล่าสดุ โดยจะ
ประกาศภายใน 3 วนัทําการถดัไป เว้นแต่กรณีกองทนุหลกัไม่ได้ประกาศ และ/หรือนําส่งข้อมลูมลูค่าหน่วยลงทนุของ
กองทุนหลักให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมี
วนัหยดุทําการต่อเน่ืองกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทุนได้ภายใน 3 วนัทําการถัดจากวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสดุ บริษัทจัดการจะประกาศราคาขาย
หน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยไม่ชกัช้า ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการคํานวณราคาขาย
หน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุมลูค่าทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ 

การประกาศมลูคา่และราคาตาม (2.3) และ (2.4) บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ใช้ตวัเลขทศนิยมตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพ่ือให้ผู้ลงทุนทราบข้อมลูดังกล่าวในช่องทางท่ีเหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนงัสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการ
ตดัสนิใจลงทนุได้ และ 

(3) จดัให้มีข้อมลูดงักล่าวไว้ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และสถานท่ีทกุแห่งท่ีผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุใช้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว้นแต่ในกรณีของกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุประเภทสถาบนั บริษัทจดัการจะจดั
ให้มีข้อมลูดงักลา่วด้วยหรือไมก็่ได้ 

บริษัทจดัการได้รับยกเว้นไมต้่องปฏิบติัตามข้อ 16.2 เม่ือมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้

1) เม่ือบริษัทจดัการไม่ขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ตามกรณีท่ี
ระบุไว้ในโครงการนี ้หรือตามประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. หรือเป็นวนัหยุดทําการซือ้ขายของกองทุน และ/หรือ
กองทนุหลกั และ/หรือตวัแทนขายของกองทนุหลกั โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว 

2) เม่ือมีเหตท่ีุบริษัทจดัการต้องเลกิกองทนุ โดยให้ได้รับยกเว้นตัง้แตว่นัท่ีปรากฏเหตดุงักลา่ว 
 
16.2.3 การใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
หรือจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(3.1) คํานวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตาม
หลกัสากล 

(3.2) คํานวณมลูค่าหน่วยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 
สําหรับมลูค่าหน่วยลงทุนเพ่ือใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งท่ี 4 ขึน้ ส่วนมลูค่า
หน่วยลงทนุเพ่ือใช้ ในการคํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้ 

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามท่ีคํานวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตดัทศนิยม
ตําแหน่งท่ี 5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามท่ีคํานวณได้ใน (3.2) 
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(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 
แตจ่ะใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้  

ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดัการจะนําผลประโยชน์นัน้รวมเข้าเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุเปิด 
 
16.3 แหลง่ข้อมลูการเปิดเผยมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ : 
บริษัทจดัการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพ่ือให้ผู้ลงทนุทราบข้อมลูดงักล่าวในช่องทางท่ีเหมาะสม เช่น การประกาศ
ทางหนงัสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูใน
การตดัสนิใจลงทนุได้ จดัให้มีข้อมลูดงักลา่วไว้ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และสถานท่ีทกุแห่งท่ีผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุใช้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ  เว้นแต่ในกรณีของกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุประเภทสถาบนั 
บริษัทจดัการจะจดัให้มีข้อมลูดงักลา่วด้วยหรือไมก็่ได้ 
 
16.4 หลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  

1. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทุนท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง บริษัทจัดการจะ
จดัทําและสง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบถงึความผิดพลาดภายใน 7 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีพบวา่ราคาหน่วยลงทนุ
ไมถ่กูต้อง และจดัให้มีสําเนารายงานดงักลา่วไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  

(2) ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(3) สาเหตท่ีุทําให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  

(4) มาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง ทัง้นี ้เว้นแต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง  

ในกรณีท่ีเหตขุองความผิดพลาดซึง่ทําให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเน่ืองต่อการคํานวณราคา
หน่วยลงทุนครัง้ต่อไป เช่น การกําหนดอตัราดอกเบีย้ผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้
ถกูต้องนบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องด้วย  
 
2. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็น
อตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะคํานวณราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงันบัแต่วนัท่ี
พบราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องจนถึงวนัท่ีราคาหน่วยลงทนุถกูต้อง และดําเนินการดงัต่อไปนีเ้ฉพาะวนัท่ีราคาหน่วยลงทนุ
ท่ีไม่ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราส่วนตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  
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(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ภายในวนัทําการถัดจากวนัท่ี
พบว่าราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันท่ี
คํานวณราคาหน่วยลงทนุเสร็จสิน้ เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่วภายในวนัทําการถดัจาก
วนัท่ีบริษัทจดัการสง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) ราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  

(ข) ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(ค) สาเหตท่ีุทําให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  

(ง) การดําเนินการของบริษัทจดัการเม่ือพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจัดการ เพ่ือให้สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้  

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุท่ีถกุต้องภายในวนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลู
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ประกาศช่ือกองทนุรวมท่ีมีการแก้ไขราคาตาม (2) และวนั เดือน ปีท่ีมีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนงัสือพิมพ์
รายวนัอยา่งน้อยหนึง่ฉบบัภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว  

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีได้ซือ้หรือขายคืน
หน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา 
ภายใน 5 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว  

(5) จดัทํารายงานมาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และส่งรายงานดงักล่าว พร้อมทัง้สําเนา
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาท่ีจัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 7 วนัทําการนับแต่วนัท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการ
ชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้  
บริษัทจดัการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกนัให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารท่ีผู้ดแูล
ผลประโยชน์รับรองวา่การท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้แทน  
 
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องต่ํากวา่ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง (understate) บริษัทจดัการจะปฏิบติัดงันี ้ 

(ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ ซือ้หน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ่งมี
มลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

หากปรากฏว่าผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนท่ี
จะต้องลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาท่ีขาดอยู่ หรือลดจํานวน
หน่วยลงทนุท่ีเหลืออยูน่ัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาท่ีขาดอยู่ แล้วแต่กรณี 
เพ่ือชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจ
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ควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  

(ข) กรณีท่ีเป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
จํานวนซึ่งมีมลูค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงินของ
กองทนุรวมเป็นจํานวนเท่ากบัสว่นต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ แต่หากปรากฏว่าผู้ขาย
คืนหน่วยลงทนุไมมี่หน่วยลงทนุเหลืออยู ่บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของกองทนุรวมเป็นจํานวนเท่ากบัสว่นต่างของราคา 
เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ  

(2) กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง (overstate) บริษัทจดัการจะปฏิบติัดงันี ้ 

(ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึ่งมี
มลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุรวมเป็น
จํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุ  

(ข) กรณีท่ีเป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
จํานวนซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทนุ
ท่ีจะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ หรือลด
จํานวนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่
แล้วแต่กรณี เพ่ือชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุรายใดมีมลูค่าไม่ถึง
หนึ่งร้อยบาท บริษัทจดัการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการจ่ายเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ แต่ถ้า
บุคคลดงักล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัทําการ 
นบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

การจ่ายเงินของกองทนุรวมเพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุตาม (1) (ข) หรือผู้ ซือ้หน่วยลงทนุตาม 2(ก) 
บริษัทจดัการอาจจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทนุรวมก็ได้  
 
4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ ซือ้
หน่วยลงทุนและผู้ ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้ 
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17 ช่ือผู้เก่ียวข้อง   

17.1 ช่ือบริษัทจดัการ : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
 
17.2 ช่ือผู้ดแูลผลประโยชน์ : ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 
 
17.3 ช่ือผู้ประกนั  
(กรณีกองทนุมีประกนั) : ไมมี่ 
 
17.4 ช่ือผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ (Outsource) : ไมมี่ 
สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  
 
17.5 ท่ีปรึกษา : ไมมี่ 

17.5.1 ช่ือท่ีปรึกษาการลงทนุ : ไมมี่ 
 
17.5.2 ช่ือท่ีปรึกษากองทนุ : ไมมี่ 
 
17.6 ผู้สอบบญัชี :  

นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ หรือนายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ หรือนายบรรจง พิชญประสาธน์ หรือนายเทอดทอง เทพมงักร 
หรือนายอดุม ธนรัูตน์พงศ์ หรือนางสาวชมภนูชุ แซแ่ต้ หรือนายไกรสทิธ์ิ ศิลปมงคลกลุ 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบญัชี) : 

นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ  
บริษัท เอเอน็เอส ออดิท จํากดั 
100/72 ชัน้ท่ี 22 อาคารวอ่งวานิช บี ห้องเลขท่ี 100/2 ถ.พระราม 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 บคุคลอ่ืนท่ีได้รับความเหน็ชอบตามประกาศวา่ด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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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 : 

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี : ไมเ่กิน 1 ปีนบัจากวนัสิน้สดุรอบบญัชีครัง้ก่อนหน้า  

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก : ไมเ่กิน 1 ปีนบัจากวนัจดทะเบียนทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 
 

19 การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไข
วิธีการจัดการ 

19.1 บริษัทจดัการอาจดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทนุของโครงการจัดการกองทนุท่ีได้จดทะเบียนไว้กบัสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  

เม่ือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ่มจํานวนเงินทนุของกองทนุรวมแล้ว บริษัทจดัการจะแจ้งการ
ดําเนินการดงักล่าวให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  
 
19.2 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือแก้ไขวิธีการจดัการ หากมิได้กระทําตามมติโดยเสียงข้างมาก
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของกองทนุรวม จะต้องได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในกรณีท่ีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือวิธีจดัการกองทนุรวมได้กระทําตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีได้มีมติแก้ไข และแจ้งการ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม หรือวิธีการจดัการไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุคน และจะประกาศในหนงัสือพิมพ์
รายวนัอย่างน้อยหนึ่งฉบบัภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
วนัท่ีได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมแล้วแตก่รณี 
 
19.3 การแก้ไขโครงการตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากปรากฏว่ามติของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วไม่เกินร้อยละ 55 
ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมส่งเอกสารหลกัฐานเก่ียวกบั
การขอมติและการนบัมติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์ เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินัน้ 
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ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ 
เน่ืองจากข้อจํากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการบริษัทจดัการกองทนุรวม
อาจดําเนินการขอรับความเหน็ชอบจากสํานกังานตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนดได้ 

หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักลา่ว ให้เป็นไปตามข้อกําหนด
ในข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การขอมติเพ่ือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไป
ตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรา 129 แหง่พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 

20 ข้อกาํหนดอ่ืน 

20.1 ในการจดัการกองทนุรวม บริษัทจดัการอาจกู้ ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนในนามกองทนุรวม
ได้ตาม หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวีธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทัง้นีก้ารกู้ ยืมเงินหรือ 
ทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนจะนํามาชําระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ  
 
20.2 ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
วา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุและการทําประกนัภยัความรับผิดของบริษัทจดัการ 
บริษัทจดัการจะเปล่ียนให้บริษัทจดัการรายอ่ืนเข้าจดัการกองทนุรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานกังาน 
หรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุ
ท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีบริษัทจดัการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารง
ความเพียงพอของเงินกองทนุดงักลา่ว ทัง้นี ้หากมีเหตจํุาเป็นและสมควร บริษัทจดัการอาจขอให้สํานกังานพิจารณา
ขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลือกบริษัทจดัการรายใหมจ่ะคํานงึถงึประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั 
และในกรณีท่ีมีคา่ใช้จ่ายเกิดขึน้จากการเปล่ียนบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว 

หากบริษัทจดัการไมส่ามารถดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจดัการจะดําเนินการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป 
 
20.3 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผู้ ให้บริการ อันเน่ืองมาจากการใช้
บริการของบคุคลดงักลา่วในการจดัการกองทนุได้ แตต้่องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมีมลูค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกบับทบาทโดยตรง
ของความเป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ 

(2) ต้องไมมี่พฤติกรรมท่ีแสดงให้เหน็วา่บริษัทจดัการใช้บริการของบคุคลนัน้บอ่ยครัง้เกินความจําเป็นเพ่ือให้กองทนุ
ได้รับประโยชน์จากบคุคลดงักลา่ว (churning)ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทนุท่ีอยู่ภายใต้การ
บริหารจดัการของบริษัทจดัการ  บริษัทต้องกระทําด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ท่ี
อาจมีไว้ได้ของกองทนุนัน้ด้วย 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกองทนุบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วไว้ในรายงาน
รอบปีบญัชี และรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย 
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20.4 Benchmark : กองทนุนีจ้ะเปรียบเทียบกบั JP Morgan Global Government Bond Index ท่ีปรับค่าให้อยู่ใน
สกลุเงินบาท  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะเปล่ียนแปลงดชันีวดัผลการดําเนินงานดงักลา่วตามท่ีบริษัทจดัการเห็นเหมาะสม 
และในการแสดงดชันีชีว้ดัผลการดําเนินงานดงักลา่ว บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา
แลกเปล่ียนท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุ 
 
20.5 ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ 

1. ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุท่ีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือได้ในแต่ละกองทนุรวมต้องไม่เกินหนึ่งในสาม
ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม 
 
2. ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุตามข้อ 1 มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1) กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทนุได้โดยไมจํ่ากดัสดัสว่นสําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุดงัตอ่ไปนี ้
(ก) กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
(ข) กองทนุประกนัสงัคม 
(ค) กองทนุการออมแหง่ชาติ 
(ง) กองทนุบําเหน็จบํานาญแหง่ชาติ 
(จ) กองทนุสํารองเลีย้งชีพ 
(ฉ) กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป 
(ช) กองทนุตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะตาม (ก) ถงึ (ฉ) 
(ซ) กองทนุอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบักองทนุตาม (ก) ถงึ (ฉ) 
(ฌ) นิติบุคคลท่ีจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติ
บคุคล เช่น ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มลูนิธิ หรือวดั เป็นต้น 
(ญ) บคุคลอ่ืนท่ีได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังานเม่ือมีเหตจํุาเป็นและสมควร 

(2) กรณียกเว้นให้โดยผอ่นคลายสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุ หรือเม่ือเป็นไปตามเง่ือนไข ซึง่ได้แก่กรณีดงัตอ่ไปนี ้
กรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควรอ่ืนใด ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุตามข้อ 1 
ได้แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดยได้รับการผ่อนผนัจากสํานกังาน ทัง้นี ้
ในการผ่อนผนัดงักลา่ว ให้สํานกังานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมดงักล่าวเป็น
สําคญั 
 
3 เง่ือนไขเก่ียวกบัสทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุกรณีท่ีถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ 
(1) บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทนุของบคุคล
ใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ 

(2) การจํากดัสทิธิรับเงินปันผลของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสาระสําคญัดงัตอ่ไปนี ้
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(ก) บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดท่ีถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ จะถกูจํากดัสิทธิรับเงินปัน
ผลในสว่นท่ีถือเกินนัน้ เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้
1. การเกินสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทนุมาเพิ่มเติม 
2. การเกินสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุตามข้อ 2 

(ข) บริษัทจดัการจะยกเงินปันผลสว่นท่ีถกูจํากดัสทิธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผน่ดิน  

(ค) ในระหว่างการดําเนินการเพ่ือยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน บริษัทจดัการจะจดัทําบญัชีและแยกเงิน
ปันผลสว่นดงักลา่วออกจากทรัพย์สนิอ่ืนของกองทนุรวม โดยไมนํ่ามารวมคํานวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

(3) กรณีท่ีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะไม่นบั
คะแนนเสียงสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม 

บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทนุได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทนุรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยเร่ืองหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
 
20.6 เพ่ือให้เป็นไปตามพนัธะผกูพนัและกฎหมายท่ีมีผลบงัคบัใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจดัการหรือกลุ่ม
ยโูอบี อาทิเช่น ข้อกําหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนัตามท่ีระบใุนข้อ 20.7 
หรือในกรณีท่ีบริษัทจดัการหรือกลุม่ยโูอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอนัเป็นผลสืบเน่ือง
จากพนัธะผูกพนัหรือกฎหมายดงักล่าว บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเง่ือนไขสําหรับการเปิดบญัชีและ 
การทําธุรกรรมตามหลกัเกณฑ์ และ/หรือนโยบายของบริษัทจดัการ และกลุม่ยโูอบีตามท่ีเหน็สมควร โดยบริษัทจดัการ
จะเปิดเผยข้อมลูให้ผู้ลงทนุทราบไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการ 
 
20.7 ข้อกําหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายท่ีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ต่อไป
จะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักลา่วกําหนดให้สถาบนัการเงิน
ท่ีไม่ใช่สญัชาติอเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลูเก่ียวกบั
บญัชีของบคุคลท่ีอยู่ในบงัคบัต้องเสียภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติ
อเมริกนั ผู้ซึง่มีถ่ินท่ีอยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึง่มีถ่ินท่ีอยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึง่เปิดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ 
นอกจากนีย้ังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลงัดําเนินการออกกฎหมายท่ีมีข้อกําหนดและ
หลกัเกณฑ์ในลกัษณะท่ีคล้ายคลงึกบั FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมาย
ตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง”) 

กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถกูกําหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกบัหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าท่ีต้องรายงานข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินของบคุคลสญัชาติอเมริกนั
และบคุคลท่ีมีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ท่ี FATCA กําหนด หน้าท่ีในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพ่ือหาความสมัพนัธ์
ของลกูค้ากบัประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าท่ีในการกําหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้องจดัทําเอกสารยืนยนัตน
ตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 
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ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไม่เข้าผกูพนัตนเพ่ือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กลา่วคือ มีสถานะ
เป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบท่ีสําคญัในสอง
กรณี คือ 

(1) ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินท่ีกองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สิน
ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และ
เงินลงทนุทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทนุกบั
สถาบนัการเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้
สถาบนัการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเข้าร่วมผกูพนัตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึง่รวมถึงธนาคาร
และสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้ สนับสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน) มีหน้าท่ี
ดําเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายดงักลา่วก่อนชําระให้กบักองทนุรวมท่ีเป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน 
และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ท่ีเข้าร่วมผกูพนัตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือ
ระงบัการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยติุความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทนุรวมหรือบริษัทจดัการ ซึง่อาจทําให้กองทนุ
รวมไม่สามารถดําเนินการลงทนุต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทนุได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุไมส่ามารถทํารายการผา่นทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้อีกตอ่ไป  

เพ่ือมิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทัง้เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุโดยรวม บริษัทจดัการและกองทนุรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเข้าผกูพนัตนเพ่ือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และ
ข้อกําหนดของกฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง และเพ่ือให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมสามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนั
ภายใต้ข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทนุรวม (ซึง่รวมทัง้ผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกบัการปฎิบติังานของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ) จงึขอสงวนสทิธิในการดําเนินการดงันี ้

(1) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศ
ท่ีเก่ียวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการนําส่งข้อมลู (เช่น ช่ือ ท่ีอยู่ เลขประจําตวั 
ผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลท่ี
ได้รับ เป็นต้น)ท่ีมีอยู่ในบัญชีทัง้หมดของ ผู้ ถือหน่วยลงทุนนัน้กับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทัง้ในและ
ตา่งประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง 

(2) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุนําสง่ข้อมลู เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพ่ือยืนยนัหรือพิสจูน์ทราบความ
เก่ียวข้องกบัประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อท่ี
กําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลูเม่ือข้อมลูท่ีเคย
ให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลกัฐานเพ่ือยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ี
เก่ียวข้อง (ในกรณีท่ีเป็นลกูค้าสถาบนัการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดงักลา่ว 
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(3) ดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพ่ือให้กองทนุหรือผู้ ถือ
หน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น 
ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนีต้ามความจําเป็นและความ
เหมาะสม โดยถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วรับทราบการดําเนินการตามท่ีบริษัทจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้ดําเนินการ
ตามข้อตกลงท่ีได้ระบไุว้ในคําขอเปิดบญัชี   

(1) ไมรั่บคําสัง่ซือ้/ สบัเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว 

(2) ระงบัหรือหยดุให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว 

(3) ดําเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายได้เงินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุรายนัน้ได้ เพ่ือให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไม่ขดักบั
กฎหมายของประเทศไทย 

(4) ดําเนินการอ่ืนใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์
เพิ่มขึน้ หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น 

การดําเนินการดงักลา่วถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพ่ือ
หลีกเล่ียงมิให้บริษัทจดัการและกองทนุมีการดําเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศ 
ท่ีเก่ียวข้องอนัจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหกั ณ ท่ีจ่าย หรือถูกปิดบญัชีธนาคารตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทาง
ปฏิบติับริษัทจดัการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือ
เป็นบคุคลตามท่ีกฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องกําหนด) เทา่นัน้  

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดเพ่ือรองรับการดําเนินการตามท่ีบริษัทจดัการได้สงวนสิทธิ
ไว้ข้างต้น บริษัทจดัการ(รวมถงึผู้ ท่ีเก่ียวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําสง่
ข้อมลูของผู้ ถือหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือดําเนินการอ่ืนใดท่ีราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ 
 
20.8 การซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต (ถ้ามี) 
ผู้ลงทนุที่ซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนีค้วบกรมธรรม์ประกนัชีวิต
ได้ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก โดยติดต่อกบับริษัทประกนัชีวิต หรือตวัแทนที่บริษัทประกนัชีวิตกําหนด ทัง้นี ้
การซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบติัท่ีแตกต่างไปจากการซือ้ขายกองทนุ
เพียงอยา่งเดียว    ผู้ลงทนุท่ีซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุจึงควรศกึษารายละเอียดในเอกสารประกอบการ
ขายของกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบการลงทนุก่อน 
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ข้อกําหนดเก่ียวกบัการซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตมีดงันี ้

20.8.1 มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ มลูคา่ขัน้ต่ําของการขายคืนหน่วยลงทนุ มลูคา่หน่วยลงทนุ
คงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา และจํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา   

เน่ืองจากการซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืน
กรมธรรม์ สดัสว่นการเลือกลงทนุแตล่ะกองทนุ การดําเนินการสบัเปล่ียนกองทนุ ตลอดจนการหกัค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง
กบักรมธรรม์ เช่น ค่าการประกนัภยั เป็นต้น ดงันัน้ การสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตจึงมีข้อกําหนด
ในเร่ืองมลูค่าขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน มลูค่าขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน จํานวนหน่วยลงทนุขัน้ต่ําของการสัง่
ขายคืน มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา และจํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา ซึ่งอาจแตกต่างจาก
การซือ้ขายหน่วยลงทนุเพียงอยา่งเดียว 

ผู้ลงทุนท่ีซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกําหนดดังกล่าวได้ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ใน
กรมธรรม์ 
 
20.8.2 การเสนอขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต 

ผู้ลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุผ่านบริษัทประกนัชีวิต 
หรือ  ตวัแทนท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบุคคล หรือดราฟต์ ท่ีสามารถ
เรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกนักบัธนาคารท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนด คําสัง่หกับญัชีธนาคาร หรือหกับญัชี
บตัรเครดิต หรือด้วยวิธีอ่ืนใดตามท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนดทัง้นี ้บริษัทประกนัชีวิตอาจกําหนดมลูค่าขัน้ต่ําในการ
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ วนัและเวลาทําการในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ วิธีการในการสัง่ซือ้ วิธีการชําระเงินเพิ่มเติม ตามท่ี
ระบไุว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิต และ/หรือเอกสารการขายท่ีผู้ลงทนุได้รับจากบริษัทประกนัชีวิต โดยระยะเวลาในการ
สัง่ซือ้จะต้องอยูภ่ายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุท่ีกําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะ
มีผลเม่ือบริษัทจดัการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกนัชีวิตแล้ว  

บริษัทจดัการ หรือบริษัทประกนัชีวิตในกรณีของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต อาจปฏิเสธคําสัง่ซือ้ 
หน่วยลงทนุของผู้ลงทนุท่ีซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทนุ หากคําสัง่ดงักล่าวอาจเข้าข่ายลกัษณะการทํา
ธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบคุคลท่ีบริษัทประกนัชีวิตสงวนสทิธิในการพิจารณารับประกนั 
 
20.8.3 การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

20.8.3.1 ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ
ผ่านบริษัทประกนัชีวิต ทัง้นี ้บริษัทประกนัชีวิตอาจกําหนดมลูค่าขัน้ต่ําในการขายคืนหน่วยลงทนุ เง่ือนไขในการขายคืน
หน่วยลงทนุ วนัและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทนุ วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติมตามท่ีระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกนัชีวิต และ/หรือเอกสารการขายท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับจากบริษัทประกนัชีวิต โดยระยะเวลาการ
ขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในโครงการ และคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเม่ือบริษัท
ประกนัชีวิตได้รับเอกสารหลกัฐานครบถ้วน  
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ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุ สามารถขายคืนหน่วยลงทนุโดยระบเุป็นจํานวนหน่วยลงทนุ 
โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกนัชีวิต ตามจํานวนขัน้ต่ําและเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในกรมธรรม์ 
 
20.8.3.2 การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิบริษัทประกนัชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิเป็น
ประจําทกุเดือนเพ่ือนําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และ
ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอตัราท่ีกําหนดในกรมธรรม์ ซึง่มลูค่าในการขายคืนอาจต่ํากว่ามลูค่าขัน้ต่ําท่ี
กําหนดในโครงการ 

 โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
สามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสดุได้ทางโทรศพัท์ หรือช่องทางอ่ืนท่ีบริษัทประกนัชีวิตจะเปิดเผยเพิ่มเติมในเอกสาร
ประกอบการขาย  
 
20.8.4 การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 

บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยนัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามข้อ 20.8.2 สําหรับผู้ลงทนุท่ีซือ้กรมธรรม์ประกนั
ชีวิต  ควบหน่วยลงทนุ และการขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามข้อ 20.8.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบ
หน่วยลงทนุ ภายใน 10 วนัทําการ นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสัง่ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิ
ท่ีจะไมอ่อก   ใบหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุในกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ 
 
20.8.5  การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขัน้ต่ํา จํานวนเงิน
คงเหลือขัน้ต่ํา และเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในกรมธรรม์ โดยสง่คําสัง่ตามแบบฟอร์มท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนด   

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมท่ี
บริษัทประกนัชีวิตกําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นัน้เทา่นัน้โดยต้องเป็นการทํารายการผา่นบริษัทประกนัชีวิต การสบัเปล่ียน
การถือหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถึง การท่ีบริษัทประกนัชีวิตขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (กองทนุเปิด
ต้นทาง) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง (กองทนุเปิดปลายทาง) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุตามเง่ือนไขท่ี
ระบไุว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิตและเอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้ ดําเนินการนําเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทนุกองทนุเปิดต้นทาง ซึง่ได้หกัคา่ธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) เพ่ือนําไปชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุ
กองทนุเปิดปลายทาง ทัง้นี ้การดําเนินการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดงันี ้

(1) การสบัเปลี่ยนกองทนุ คือ การสบัเปล่ียนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ่ง
หรือหลายกองทนุ 

(2) การสบัเปล่ียนกองทนุอตัโนมติั คือ การสบัเปล่ียนกองทนุเป็นประจําตามคําสัง่ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบใุห้มีการขาย
หน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งเพ่ือไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ่งหรือหลายกองทุนตาม
เง่ือนไขท่ี   ผู้ ถือหน่วยลงทนุแสดงความประสงค์ 
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(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสบัเปล่ียนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มี
สดัสว่นการลงทนุเป็นไปตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความประสงค์  

บริษัทประกนัชีวิตอาจระงบัการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราว และ/หรือถาวรในกรณีท่ีบริษัทประกนั
ชีวิตเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือกรณีท่ีจํานวนท่ีขายคืนหน่วยลงทนุต้นทาง      
ต่ํากวา่จํานวนขัน้ต่ําท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนดในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 

บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้จดัสง่หนงัสือยืนยนัการทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 10 วนัทํา
การ นบัแต่วนัท่ีได้ดําเนินการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ สําหรับกรณีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุอตัโนมติั และการปรับ
สดัส่วนลงทนุอตัโนมติั บริษัทประกนัชีวิต จะจดัส่งรายงานยืนยนัการรับคําสัง่ครัง้แรก เม่ือคําสัง่สบัเปล่ียนสิน้สดุลง 
หรือ สรุปสง่เป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถโทรศพัท์สอบถามสถานะการลงทนุได้ทาง
โทรศพัท์ตามท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนด 
 
20.8.6 สทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีซือ้กรมธรรมประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุไมมี่สิทธินําหน่วยลงทนุไปจํานําได้ตามกฎหมาย 

(2) เง่ือนไขการโอนหน่วยลงทนุในการซือ้กรมธรรมประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุจะเป็นไปตามบริษัทประกนัชีวิต
แตล่ะบริษัทกําหนด 
 
20.8.7 การจดัสง่รายงานให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต 

20.8.7.1 การจดัสง่รายงานหกเดือน และรายงานประจําปี 

บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้ ดําเนินการจดัส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หลงัจากท่ีได้รับ
เอกสารจากบริษัทจดัการ 
 
20.8.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ ถือหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต 
บริษัทประกนัชีวิตจะจดัส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นรายปี ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถ
ตรวจสอบฐานะการเงินดงักลา่วได้ทางโทรศพัท์ หรือช่องทางอ่ืนท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดง
ฐานะการเงินเพิ่มเติมได้ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนด 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม เปิดให้บริการหรือหยดุการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการ
หรือช่องทางดงักล่าว ซึ่งจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือ
หน่วยลงทนุแล้ว โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าก่อนวนัเร่ิม / หยดุการให้บริการ ทัง้นี ้โดยจะปิด
ประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์
ของบริษัทจดัการ 
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21 ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม  

บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหน้าท่ีปฏิบติัตามโครงการจดัการกองทนุรวม ข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ
กองทนุรวม และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสัง่ท่ีออกโดยอาศยั
อํานาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี ้ในกรณีท่ีข้อกําหนดในโครงการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ 
กฎ หรือคําสัง่ดงักล่าว หากบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสัง่นัน้ 
ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบติัให้เป็นไปตามโครงการแล้ว 

บริษัทจดัการกองทนุรวมจะแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตามท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม โดย
ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การลงนามใน
ข้อผกูพนัของผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีได้รับการแตง่ตัง้โดยชอบ ให้ถือวา่ผกูพนัผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง 

การท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตามโครงการจดัการ
กองทนุรวมนี ้ไมว่า่ในทอดใดๆ ให้ถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วยอมรับท่ีจะผกูพนัตามข้อกําหนดในโครงการจดัการ
กองทนุรวมและข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม 

โครงการจดัการกองทนุรวมท่ีผา่นการอนมุติัจากสํานกังาน หรือผา่นการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท่ีแนบท้ายข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม 
ถือเป็นสว่นหนึง่ของข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม 
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